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Leerlingenraad
Vandaag kwam de nieuwe leerlingenraad voor 2021-2022
voor het eerst dit jaar bij elkaar. Het was een goede eerste
vergadering over onder meer pleinregels, meer lego in de
klas, samenwerkplekken in het lege lokaal en het netjes
plaatsen van de fietsen in de stalling.
Niek, Lisette, Ilse en Emma veel succes en plezier dit jaar in
de leerlingenraad!

Ziekmeldingen
Als uw kind ziek is, dan zien we graag dat de ziekmeldingen telefonisch gedaan worden bij de school.
Dit kan vanaf 8.00 uur.

Oudergesprekken
In week 45 (8 t/m 15 november) zijn de oudergesprekken gepland. Deze gesprekken worden dit jaar
iets anders georganiseerd dan in de vorige jaren.
Dit heeft als reden dat we nu in september de startgesprekken voeren en het moment in november
al snel hierop volgt.
De ouders van de leerlingen in groep 3 krijgen allen een uitnodiging via de leerkrachten. Dit is om de
leesontwikkeling te bespreken.
De ouders van de leerlingen van groep 8 krijgen allen een uitnodiging via de leerkrachten om de
drempeltoets te bespreken.
Voor de ouders van de leerlingen in de groepen 1-2-4-5-6 en 7 geldt dat u een gesprek kunt
aanvragen met de leerkracht. Dit kan ook andersom gaan, dat u wordt uitgenodigd door de
leerkracht van uw kind.

Drempelonderzoek
De leerlingen van groep 8 zijn het traject van de advisering voor het voortgezet onderwijs ingegaan.
Op woensdag 3 november zal het drempelonderzoek worden afgenomen bij groep 8. Als de uitslag
van het drempelonderzoek binnen is, worden de ouders en leerlingen uitgenodigd om deze uitslag te
bespreken met de leerkracht.

Week van de mediawijsheid
MediaMasters is een spel voor groep 6/7/8 dat in de klas gespeeld wordt tijdens de Week van de
Mediawijsheid van 4 t/m 12 november. Door het spelen van het spel bouwen leerlingen
basiskennis op over mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, onlin e pesten,
cybercriminaliteit en gamen?
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Nieuwe stagiaire
Vanaf 3 november zal Clarissa van Drogen iedere woensdag en donderdag stage lopen. Zij zit in het
eerste jaar van de opleiding onderwijsassistente aan het Friesland College. In de volgende Nieuwsflits
zal ze zich verder aan u voorstellen.

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. In de week van 8 november ontvangt u de
uitnodiging met agenda voor deze avond.
Op deze avond zal Nynke Gietema vanuit Zit met Pit! een presentatie verzorgen. In de bijlage van
deze Nieuwsflits kunt u hier alvast meer informatie over lezen.

MR verkiezingen
Dit jaar zijn er weer verkiezingen voor de MR. Lotte Potiek is aftredend en herkiesbaar voor de
volgende periode van 3 jaar. Komende maandag krijgen alle leerlingen de brief hierover mee naar
huis.

De Vreedzame School
Met elkaar werken we momenteel aan blok 2 We lossen conflicten zelf op.
Vanaf 8 november starten we met blok 3 : We hebben oor voor elkaar. De
leerlingen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals zich verplaatsen
in het gezichtspunt van een ander, argumenten aandragen, verschil van mening
overbruggen.

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 1 november
Dinsdag 2 november
Donderdag 4 november
Vrijdag 5 november
Maandag 8 november
Dinsdag 9 november
Donderdag 11 november

Locatie
Obs de Lantscheene
studiedag
studiedag
Lamer/Lantscheene
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
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Vrijdag 12 november
Maandag 15 november
Dinsdag 16 november
Donderdag 18 november
Vrijdag 19 november

Obs de Lamer
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene

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. Op de zakelijke ouderavond van 17 november zal
er alvast iets verteld worden over de opzet van dit feest.

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2021- 2022 zal
op vrijdag 19 november 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 over Schoolontbijt
Bijlage 2: Nieuwsbrief GMR
Bijlage 3: informatie presentatie Zit met Pit!

Agenda 2021-2022
Oktober
29
30

Nieuwsflits
Oud papier

November
2
3
4
5
8
11
17
Week 45
19

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
Sint Maarten
Zakelijke ouderavond
Oudergesprekken, sociaal emotionele ontwikkeling
Nieuwsflits
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December
3
10
11
23
19
Januari
10
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Sinterklaas
Nieuwsflits
Oud papier
Kerstviering
Start Kerstvakantie

14
17
18
22
24

Start school
Start blok 4 Vreedzame School
Nieuwsflits
Start toetsweek 1
Streetwise door ANWB
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

April
6
14
15
18
22
27

Schoolvoetbal
Nieuwsflits
Goede vrijdag – alle leerlingen vrij
Tweede Paasdag alle leerlingen vrij
Eindtoets route 8
Koningsspelen
Koningsdag
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Mei
2-6 mei
4
11
13
14
23
Juni
3
6 t/m 8
9
13
24
28
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Meivakantie
Herdenking monument
Schoolkorfbal
Nieuwsflits
Oud papier
Start blok 6 Vreedzame School

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
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