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Sinterklaas vrijdag 3 december
Vrijdagochtend 3 december komt Sinterklaas en zijn piet bij ons op bezoek.
De planning is dat hij rond 10.30 uur op school aankomt. De schooltijden
voor deze dag blijven hetzelfde.

Corona en onderwijs op afstand
Helaas is het corona virus nog in volle aanwezigheid en zijn de huidige besmettingscijfers hoog. We
zullen rekening moeten houden voor de komende winterperiode met onderwijs op afstand. De
afgelopen weken zaten er leerlingen thuis in quarantaine of waren verkouden.
In een aantal gevallen is het dan wel mogelijk om onderwijs te volgen. Met het team hebben we de
volgende afspraken gemaakt over onderwijs op afstand.
•
•
•
•
•

Is uw kind ziek, graag telefonisch ziek melden naar school, bij voorkeur bij de eigen
leerkracht. In overleg kan dan bepaald worden of uw kind in staat is tot onderwijs.
Het onderwijs op afstand zal na uiterlijk 2 dagen worden opgestart. Dit betekent dat uw kind
de instructies in de klas kan volgen via Google Meet.
Op de eerste ziektedag kan na schooltijd overlegd worden over aanbod, materialen en
benodigdheden zoals bijvoorbeeld een Chromebook.
Op dag 1 kan er thuis altijd worden ingelogd in MOO, hiermee kan uw kind bijvoorbeeld
werken in Veilig Leren Lezen, Spelling op Maat en Pluspunt.
We stellen een overzicht samen van het aanbod dat altijd gedaan kan worden op de eerste
dag van afwezigheid.

Het onderwijs op afstand kan niet alleen door de leerkracht georganiseerd worden, daar hebben we
u als ouder bij nodig. Het is fijn dat u als ouder ondersteuning kunt bieden en ook zelf vraagt naar de
mogelijkheden van het onderwijs op afstand. We hebben er alle vertrouwen in dat dit samen gaat
lukken.
Zijn er vragen over bovenstaande, laat het weten.

Schoolplein
In de afgelopen periode is er in het team en MR nagedacht over het opfrissen en opknappen van het
schoolplein.
Binnenkort zal er een eerste bijeenkomst zijn met een aantal teamleden, MR leden en een bedrijf
voor schoolpleinontwerp.
Wilt u hier over meedenken, laat het weten aan Annelies.

Pietengym van beweegteam
Het Beweegteam heeft i.v.m. de oplopende besmettingen op vele basisscholen besloten om het
Naschoolse Sport Aanbod Pietengym niet verder te laten doorgaan. Wij zijn van mening dit te
moeten beslissen om verdere besmettingen tegen te gaan.
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Voorleeswedstrijd
Op vrijdag 26 november hebben de leerlingen van groep 7 en 8 de voorleeswedstrijd. Het is de
bedoeling dat de leerlingen dit thuis voorbereiden. Annemarije van de bibliotheek is langs geweest
met uitleg over de voorleeswedstrijd en tips. Juf Geeske heeft deze tips nog samengevat en
doorgegeven via Parro.

De Vreedzame School
Met elkaar ronden we momenteel blok 2 We lossen conflicten zelf op, af. De
kletskaarten over dit blok zullen in de groepen 1 t/m 5 binnenkort mee naar huis
gaan. Groep 6-7-8 volgt ivm de mediatioren training een ander programma.
Vanaf 18 november zijn we gestart 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.

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.
De week van 14-18 februari 2022 wordt een feestelijke week op school te organiseren met daarin
verschillende activiteiten.
De reünie en feestavond gepland op 12 februari zal i.v.m. de huidige maatregelen met corona
verplaatst worden naar juni 2022. De definitieve datum volgt nog.
De werkgroep 100 jaar vergadert op donderdag 25 november, daarna zal er nieuwe informatie
volgen.

Gratis oefenen voor alle vakken en CITO met Junior Einstein
Goed nieuws, want alle kinderen die lid zijn van de bibliotheek kunnen online gratis oefenen met de
materialen van Junior Einstein! Dit is zéker een aanrader. Geschikt voor alle kinderen, in alle groepen
en voor alle vakken. Je kunt hiermee de vakken oefenen die je moeilijk vindt, je voorbereiden op
CITO of gewoon lekker leren wat je zelf leuk vindt. Er zijn mogelijkheden voor online oefenen, maar
ook om materialen te printen of om uitleg video’s te bekijken.
Als je lid bent van de bieb, kan je via onderstaande link, kiezen voor Junior Einstein.
(Er staan ook nog andere interessante dingen op, zoals de voorleeshoek en Yoleo (lezen en luisteren
tegelijk)) Maar voor nu gaat het even over Junior Einstein.
Klik op deze link:
https://www.jeugdbibliotheek.nl/digitale-bronnen/digitale-bronnen-jeugd.html
Je kan nu inloggen met je bieb pasnummer en je wachtwoord van de bieb.
Vervolgens kan je kiezen uit alle vakken.
Heel veel succes en plezier met oefenen!
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Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 22 november
Dinsdag 23 november
Donderdag 25 november
Vrijdag 26 november
Maandag 29 november
Dinsdag 30 november
Donderdag 2 december
Vrijdag 3 december
Maandag 6 december
Dinsdag 7 december
Donderdag 9 december
Vrijdag 1o december

Locatie
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
studiedag
Lamer/Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lamer en Lantscheene
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene en Lamer
Obs de Lantscheene

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2021- 2022 zal op vrijdag 10 december 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: Nieuwsbrief bibliotheek
Bijlage 2: Nieuwsbrief GMR nr 2

Agenda 2021-2022
November
19
25
26

Nieuwsflits
Vergadering 100 jaar de Lamer
Voorleeswedstrijd groep 7 en 8

December
2
3
10
11
23
24
25

MR vergadering
Sinterklaas
Nieuwsflits
Oud papier
Kerstviering
Groep 7-8 naar voorstelling Madam Scrooge in Langelille
Start Kerstvakantie
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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
Week 10
9
12
14
23
19
25

April
6
14
15
18
22
27

Nieuwsflits
Rapport mee
oudergesprekken
Comprix studiedag, alle leerlingen vrij.
Oud papier
Start blok 5 Vreedzame School
Open dag
Nationale pannenkoekendag
Nieuwsflits

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

6 t/m 8
9
13
24
28

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

juli
1
Week 27
8
9
14
15
16

Rapport mee
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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