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Schoolreis groep 4/5 naar Duinenzathe
Er werd van te voren al druk over gekletst in de groep. Wie nog nooit in Duinen Zathe geweest was
werd hartstikke enthousiast door de verhalen van wie Duinen Zathe al kende. Wat hadden we er een
zin in! Op donderdag 16 september gingen we met drie auto’s op weg naar Appelscha, waar ons een
druk programma te wachten stond. Nadat we ingecheckt waren zochten we een plekje voor onze
tassen. Wat was er veel te zien! Van een heus piratenschip tot een reuzen badeend….Intussen werd
er ranja geserveerd met koekjes, waarna we allemaal een rijbewijs gingen halen voor het
verkeerspark. Het parcours leek wel een beetje op Zandvoort… behalve dan dat je hier door een
agent op een scooter op de bon werd geslingerd als je te hard reed of een botsing veroorzaakte…
Uitkijken dus!
Na het autorijden mochten we zelf door het park lopen en de attracties in gaan. Best spannend hoor!
Er was een rups die zorgde voor een heel gek gevoel in je buik, net als de groen/paarse achtbaan, die
behoorlijk stijl naar beneden ging! Niet gillen is niet gelukt. Ook was er een golf waar je in heen en
weer werd geslingerd, een super eng spookhuis, de botsauto’s en een zweef vlinder. Het was dan
ook zomaar half één, toen we op ons plekje patat met frikandel of kroket gingen eten.
Nog snel wat drinken en met z’n allen op naar de
waterglijbaan. Met een bootje dat je zelf mee omhoog
moest tillen kon je één van de drie waterglijbanen nemen.
In de groene werd je kletsnat! Daarna was er weer alle tijd
om nog een keer proberen niet te gillen in de attracties.
Om kwart over drie verzamelden we ons weer en kregen
we nog een ijsje. Als laatsten verlieten we het park en was
er een eind gekomen aan een hartstikke leuke dag!

Even voorstellen juf Carmen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Carmen Boonstra en ik zal vanaf de
herfstvakantie Juf Geeske vervangen in groep 6/7/8.
Ik ben net klaar met mijn opleiding en vanaf de
zomervakantie werkzaam als invaller op verschillende
basisscholen in de omgeving.
Dan iets meer over mezelf:
Ik ben 21 jaar oud, kom uit Ureterp en in mijn
vrije tijd speel ik toneel, rij ik paard en hou ik
ervan om eropuit te gaan met mijn vriend,
vrienden of familie.
Ik heb enorm veel zin in deze nieuwe uitdaging
en hoop er samen met de leerlingen een leuke
en leerzame tijd van te maken.
Mochten er vragen zijn; stel ze gerust!
Ik hoop jullie snel te ontmoeten!
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Sportdag groepen 8 ‘Comprix in beweging’
Vrijdag 17 september hadden we sportdag met groep 8 in Wolvega.
Als eerst moesten we naar het Linde College fietsen. Daar zouden we Rugby doen maar dat ging niet
door omdat de mensen die dat zouden geven te laat kwamen. Dus we deden honkvoetbal. Daarna
gingen we naar de Steense daar begonnen we met freerunning. We begonnen bij een parcourtje en
dat parcourtje werd opgedeeld in meerdere stukken. We gingen steeds een stukje verder.
Daarna gingen we bij freerunning bezig met een ander deel. Op de trampoline moesten we een salto
doen. Daarna gingen we naar Tumbling. Daar was een strenge juffrouw. We begonnen met lopen en
springen. En toen zei ze dat we springen en stilstaan moesten. Daarna begonnen we met een
duikrol/zweefrol. Dat vonden we het leukste. En daarna gingen we salto’s en andere trucjes doen.
Toen gingen we naar de zaal waar we ook freerunning hadden gehad. Daar was een loting. Wij
hadden helaas niks gewonnen. Alleen hadden we wel een Comprix shirt gekregen. En toen we naar
onze fietsen liepen zagen we de freerunning leraar nog, die was heel aardig. Het was een leuke
sportdag.
Groetjes van groep 8

Samenwerking de Lamer en de Lantscheene groepen 1-2-3
In de afgelopen weken is de samenwerking gestart. De kinderen van de groepen 3 hebben op
maandagmiddag samen les op de Lamer. Zij krijgen gym van juf Minke of meester Frits en doen
daarnaast andere activiteiten. Groep 1-2 gaat dan naar de Lantscheene bij juf Marjan. Op dinsdag
komen de kleuters van de Lantscheene naar de Lamer. De eerste geluiden over deze samenwerking
zijn positief, voor de herfstvakantie staat de eerste evaluatie gepland.

Kinderboekenweek: “Worden wat je wil”
Woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek met dit jaar als
thema: Worden wat je wil..
Onze school gaat hier in de week van 11 oktober in projectvorm
aan werken, tevens besteden we tijdens dit project aandacht
aan Stellingwerfs en Fries.
Op het programma staat o.a.:
• Ouders die vertellen over hun beroep ( we zijn nog op
zoek naar 2 ouders voor de maandag en dinsdag )
• Groep 6,7,8, heeft een boekendoos presentatie
• Groep 4,5 gaan vertellen over hun favoriete boek
• Groep 4,5 gaat donderdagmiddag 14 oktober naar de bibliotheek ( we zoeken nog rijders )
• Vrijdagochtend 15 oktober sluiten we het project af met liedjes en een toneelstuk voor de
kinderen en ouders.
Graag nodigen wij u uit op vrijdag 15 oktober vanaf 10.30 in de gymzaal voor deze voorstelling.
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We cycle
Dit jaar doet de Lamer ook weer mee met de
inzamelactie van kleine apparaten. Op school staan
inmiddels de dozen klaar waarin de apparaten
ingeleverd kunnen worden. Dit kan tot en met 15
oktober
De Nationale Recycleweek is van 11 – 17 oktober.

Digibord en beamer
Binnenkort wordt er op school in het lege lokaal een nieuw digibord geplaatst. Het digibord dat er nu
hangt is destijds aangeschaft door de OV. Bij deze de vraag aan de ouder(s) wie belangstelling heeft
voor dit bord en bijbehorende beamer. Voor een kleine vergoeding ( 50 euro) kan het bord
overgenomen worden. Het is wel de bedoeling dat het voor eigen gebruik wordt overgenomen.
Het bedrag dat school ontvangt zal worden besteed aan iets voor de leerlingen.
Heeft u belangstelling voor het digibord en de beamer dan kunt u dit uiterlijk maandag 4 oktober aan
Annelies doorgeven. Is er meer belangstelling, dan zal er geloot worden. Het demonteren en
meenemen zal zelf moeten worden uitgevoerd. Dit moment gaat in overleg.

Obs de Lamer 100 jaar!
In februari 2022 is het zover dan bestaat de
Lamer 100 jaar. De voorbereidingen op dit
feestelijk moment zijn in volle gang. Medio
november zullen de uitnodigingen verstuurd
worden voor de reünie en feestavond op
zaterdag 12 februari 2022.
De week van 14-18 februari 2022 wordt een
feestelijke week op school te organiseren met
daarin verschillende activiteiten.
•

•
•
•
•
•

Zaterdag 12-2-2021 reünie en
feestavond in het ‘t Griffioentje en
school
Maandag: Dag zoals het ging in 1922
Dinsdag: Schaatsen in Thialf (of donderdag)
Woensdag: Feest met muziek vanaf de ijsbaan
Donderdag:
Vrijdag: Spellenochtend , 12.00 uur vrij
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Bij deze doen we nogmaals een oproep: heeft u ideeën of zou u willen helpen in de voorbereiding
voor dit feest, dan kunt u dit laten weten aan Annelies via mail: directie.delamer@comprix.nl
Of kent u mensen die geen mail hebben maar misschien wel graag willen helpen? Geef dit bericht
dan door.

Vreedzame School
.
De leerlingen van groep 6-7-8 hebben in
september drie maal een training tot
mediator van de Vreedzame School
gehad. Ze werden hierbij begeleid door
Mariecke Boesaard.
In deze training leerden zij andere
kinderen te helpen bij het oplossen van
een conflict. Deze kinderen hebben het
certificaat behaald. Gefeliciteerd!

Kinderpostzegelactie
Van woensdag 29 september t/m woensdag 6 oktober zullen de leerlingen van groep 6-7-8 meedoen
aan de kinderpostzegelactie. De kinderpostzegelactie staat dit jaar in het teken van de gevolgen van
de coronacrisis voor alle basisschoolkinderen in Nederland.

Nationaal Schoolontbijt
Vrijdagochtend 5 november doen wij mee met het Nationaal School
Ontbijt. We gaan met elkaar ontbijten op school.

Zakelijke ouderavond 17 november
Alvast voor in de agenda:
Woensdag 17 november
Deze avond zal plaatsvinden in het ‘t Griffioentje. Begin november ontvangt u de uitnodiging voor
deze avond.
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Rommel in de trommel
Donderdag 14 oktober lunchen we met ‘rommel in de trommel’. De leerlingen mogen dan wat naast
hun boterham een lekker hapje mee in de broodtrommel naar school. U kunt denken aan een
pannenkoek, een lekker broodje, kwark, een klein koekje etc.

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 4 oktober
Dinsdag 5 oktober
Donderdag 7 oktober
Vrijdag 8 oktober
Maandag 11 oktober
Dinsdag 12 oktober
Donderdag 14 oktober
Vrijdag 15 oktober
Maandag 25 oktober
Dinsdag 26 oktober
Donderdag 28 oktober
Vrijdag 29 oktober

Locatie
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lantscheene
studiedag
Obs de Lamer
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2021- 2022 zal op vrijdag 29 oktober 2021 in uw
mailbox te vinden zijn.
Met ingang van dit schooljaar zal de Nieuwsflits 1 x per 3 weken in uw mailbox te vinden zijn.

Bijlagen:
Bijlage 1: informatie van de bibliotheek

Agenda 2021-2022
Oktober
1
4
5
5
6
14
14
18 t/m 22
29
30

Nieuwsflits
Groep 4-5 naar de Oudheidskamer in Wolvega 11.15 uur
Verhalenverteller in groep 4-5 11.15 uur
Uitreiking certificaat Vreedzame School en Gezonde school
Start Kinderboekenweek thema: Worden wat je wil
Rommel in de trommel
OV vergadering
Herfstvakantie
Nieuwsflits
Oud papier
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2
3
4
5
8
17

nummer 3 schooljaar 2021-2022

27

Groep 1-2-3 bezoek aan de Rietnymf 9.00 uur -10.30
Drempeltoets groep 8
Dansdocent op school voor groep 1-2-3 9.30 -10.30 uur
Nationaal schoolontbijt
Start blok 3 Vreedzame School
Zakelijke ouderavond
Oudergesprekken, sociaal emotionele ontwikkeling
Nieuwsbrief

December
3
10
11
23
19

Sinterklaas
Nieuwsflits
Oud papier
Kerstviering
Start Kerstvakantie

Januari
10
14
17
22
24

Start school
Start blok 4 Vreedzame School
Nieuwsflits
Start toetsweek 1
Oud papier
Start toetsweek 2

Februari
3
4
5
11
16
21 t/m 25

Groep 6-7-8 naar Vlechtmuseum in Noordwolde 9.00 uur – 12.00 uur
Nieuwsflits
o.v.b.Remco Heite schaaktoernooi
Rapport mee
Obs de Lamer 100 jaar!
Voorjaarsvakantie

Maart
4
9
12
14
23
19
25

Nieuwsflits
Comprix studiedag, alle leerlingen vrij.
Oud papier
Start blok 5 Vreedzame School
Open dag
Nationale pannenkoekendag
Nieuwsflits
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6
14
15
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22
27

Schoolvoetbal
Nieuwsflits
Goede vrijdag – alle leerlingen vrij
Tweede Paasdag alle leerlingen vrij
Eindtoets route 8
Koningsspelen
Koningsdag

Mei
2-6 mei
4
11
13
14
23

Meivakantie
Herdenking monument
Schoolkorfbal
Nieuwsflits
Oud papier
Start blok 6 Vreedzame School

Juni
3
6 t/m 8
9
13
24
28

Juffendag
Nieuwsflits
2e pinksterdag en Pinkstervakantie
Start toetsweek 1
Start toetsweek 2
Nieuwsflits
Rapport mee

juli
8
9
14
15
16

Oudergesprekken
Nieuwsflits
Oud papier
Afscheid groep 8
Laatste schooldag, alle leerlingen 12.00u vrij
Start zomervakantie

NB. Wijzigingen voorbehouden
Opmerkingen t.a.v. de info kunnen gemaild worden naar directie.delamer@comprix.nl
Met vriendelijke groet,
Team Obs de Lamer

Obs de Lamer Hoofdweg 55 8486GC Oldelamer www.obsdelamer.nl

