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Bezoek Sinterklaas
Vrijdagochtend 3 december zijn Sinterklaas en zijn
stage pieten bij ons op bezoek geweest.
Sinterklaas kwam aan met paard en wagen. In de
gymzaal hebben alle groepen optredens verzorgd voor
Sint. De stagepieten hebben het heel goed gedaan.
Het was een zeer geslaagde ochtend!

Verlof juf Geeske en invulling vacature
Na de kerstvakantie start Nikki Siegersma voor 4 dagen per week in de groep. Nikki heeft deze week
kennisgemaakt met het team en de groep. In de volgende Nieuwsflits zal zij zich verder voorstellen.
We zijn als team blij dat deze tijdelijke vacature is vervuld en Geeske fijn met verlof kan
gaan.

Kerstlunch
Op vrijdag 17 december vieren wij van 11.30 uur tot 13.00 uur
ons Kerstfeest in school.
We zijn van plan om een buffetmaaltijd te organiseren, waarbij
de leerlingen zelf de hapjes meenemen. Om dit mogelijk te
maken willen wij jullie als ouders vragen, ieder 20 hapjes te
maken van 1 soort.
Vanaf maandag 13 december tot en met woensdag 15 december
hangt er een intekenlijst aan de binnenkant van de deur van het
speelgoedhok. Hier kunt u invullen wat u wilt maken. Op de
lijsten staan voorbeelden van hapjes ( zie bijlage). Er is natuurlijk
ook ruimte voor eigen ideeën. Om teleurstelling te voorkomen
gaan wij ervan uit dat de hapjes waarvoor u zich intekent ook
daadwerkelijk gemaakt worden.
Afleveren hapjes op school op vrijdag 17 december rond 11.15 uur.
De leerlingen moeten zelf een bord, beker, soepkom en bestek ( voorzien van naam )
meenemen.
De kleuters blijven deze dag dus tot 13.00 uur op school.
Vergeten jullie bij het naar huis gaan niet jullie spulletjes weer mee naar huis te nemen?
Groeten van de Kerstcommissie
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Oud papier 11 december
Wagen 1
- Hans Hoekstra (rijder trekker)
- Betze Stienstra
- Piet Witteveen
Wagen 2
- Lubert van der Woude (rijder trekker)
- Ludo Potiek
- Gretha de Jong
OPROEP: tot voor kort haalde Meine Oosting op vrijdagmiddag het oud papier van school alvast op.
Meine heeft dit vele jaren gedaan en is er nu mee gestopt. Dank voor deze hulp in de afgelopen
jaren.
We zijn op zoek naar een nieuwe vrijwilliger die dit de vrijdag voor de zaterdag van het oud papier
zou willen doen? Aanmelden kan bij Annelies

Nieuwe leerling
Vandaag is Melle Oenema gestart op de Lamer, wij wensen hem veel plezier en een fijne schooltijd
toe!

Voorleeswedstrijd
Op vrijdag 26 november hebben de leerlingen van groep 7 en 8 de
voorleeswedstrijd gehad. De jury die bestond uit juf Annelies en juf Marja had
een lastige taak om een winnaar te kiezen. Uiteindelijk is Jente de winnaar
geworden. Zij gaat onze school vertegenwoordigen. Michelle had de
publieksprijs gewonnen.

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. In de Nieuwsflits van 14
januari zal het programma voor deze week komen te staan,
De reünie en feestavond is i.v.m. de corona perikelen nu gepland op zaterdag 25 juni.

Nieuwe datum ouderavond Zit met Pit!
Ivm de maatregelen omtrent corona is de presentatie over Zit met Pit met Nynke Gietema tijdens de
zakelijke ouderavond niet door gegaan.
De nieuwe datum is: woensdag 20 april 2022.
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Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 13 december
Dinsdag 14 december
Donderdag 16 december
Vrijdag 17 december
Maandag 20 december
Dinsdag 21 december
Donderdag 23 december
Vrijdag 24 december
Maandag 10 januari
Dinsdag 11 januari
Donderdag 13 januari
Vrijdag 14 januari

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

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2021- 2022 zal op vrijdag 14 januari 2022 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: Intekenlijst Kerstlunch

Agenda 2021-2022
December
10
11
17
25

Januari
10
14
17
18
22
24

Nieuwsflits
Oud papier
Kerstviering
Start Kerstvakantie

Start school
Start blok 4 Vreedzame School
Nieuwsflits
Start toetsweek 1
Streetwise door ANWB
Oud papier
Start toetsweek 2
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Februari
3
4
5
11
16
21 t/m 25
Maart
4
Week 10
9
12
14
23
19
25

April
6
14
15
18
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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

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

20
22
27

Schoolvoetbal
Nieuwsflits
Goede vrijdag – alle leerlingen vrij
Tweede Paasdag alle leerlingen vrij
Eindtoets route 8
Ouderavond met Nynke Gietema van Zit met Pit!
Koningsspelen
Koningsdag

Mei
2-6 mei
4
11
13
14
23

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

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

Nieuwsflits
OBS de Lamer
Juni
3

nummer 6 schooljaar 2021-2022

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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