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Even voorstellen: juf Nikki
Hallo allemaal!
Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Nikki Siegersma. Ik ben 24
jaar oud en woon samen met mijn vriend en 2 poezen in
Noordwolde. Afgelopen drie jaar ben ik leerkracht geweest van
groep 1, 4 en 6 op verschillende scholen. En nu zal ik tot aan de
meivakantie de vervangende leerkracht zijn in groep 6, 7 & 8. Naast
het plezier van lesgeven rijd ik in mijn vrije tijd paard, luister ik naar
muziek of lees ik een spannend boek. Ook haak ik knuffels,
schoolmaterialen en poppenkleding en houd ik ervan buiten te zijn.
Ik heb er erg veel zin in en hoop dat wij het erg gezellig gaan hebben de aankomende tijd en dat we
veel van elkaar kunnen leren.
juf Nikki

Nieuwe leerling
Vorige week is Koen Bom gestart op de Lamer, wij wensen hem veel plezier en een fijne schooltijd
toe!

Oproep!
Juf Minke is op zoek naar een grote terrastegel. Wie er een beschikbaar heeft, kan dit aan Minke
doorgeven, alvast bedankt!

Oud papier 22 januari
Wagen 1
- Robert Kloosterman (rijder trekker)
- Wilco Bom
- Thijs Hogeling
Wagen 2
- Lodewijk Flapper (rijder trekker)
- Richard Stern
- Martin Faber
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.
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Obs de Lamer 100 jaar!
In februari 2022 is het zover! Dan bestaat de Lamer 100 jaar. De voorbereidingen voor dit feestelijke
moment zijn al een aantal maanden in volle gang.
Met het team en de jubileumcommissie hebben we na de persconferentie van vrijdag opnieuw
overleg gehad hoe deze week van 14 t/m 18 februari veilig en corona-proof te organiseren.
Dit is een lastige vraag omdat het niet te voorspellen is hoe de situatie halverwege februari zal zijn.
Op dit moment kiezen we er met elkaar voor om de week op school door te laten gaan.
Alle activiteiten vinden uiteraard plaats met de dan geldende corona maatregelen en protocollen. Bij
deze in het kort het programma.
De kinderen gaan de hele week gekleed in kleding van 100 jaar geleden. Deze kleding wordt geregeld
door school.
Op maandag 14 februari beleven de kinderen en het team een dag zoals in 1922. We gaan met elkaar
100 jaar terug in de tijd.
Op dinsdag 15 februari staat schaatsen in Thialf op het programma.
Op woensdag 16 februari is het officieel 100 jaar geleden dat de school geopend is. Op deze dag
zullen we met elkaar met muzikale ondersteuning van de ijsbaan naar school lopen. Op school zullen
er verder activiteiten zijn, waaronder de onthulling van het kunstwerk, gemaakt door alle kinderen.
Op donderdag 17 februari staat de dag in het teken van 100 jaar geleden en
op vrijdag 18 februari gaan de kinderen aan de slag met een Elfstedenspel. De kinderen zijn dan om
12.00 uur vrij.
De reünie en feestavond is op zaterdag 25 juni.

Vreedzame School
Na de kerstvakantie zijn alle groepen gestart met blok 4, we hebben hart
voor elkaar.
Doel: de kinderen leren gevoelens herkennen en ermee om te gaan.
De lessen zijn gericht op:
• Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
• Het herkennen en benoemen van gevoelens.
• Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens
kunnen oproepen.
• Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen.
• Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het gaat erom hoe je ermee
omgaat.
• Het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je dan vertoont.
• Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet nadenken over een oplossing.
• Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet
• Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt
• Hoe je het voor elkaar kunt opnemen
• Hoe je het met elkaar leuk kan hebben
• Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk vindt
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Streetwise verplaatst naar 19 april
I.v.m. de huidige maatregelen is het programma Streetwise van de ANWB verplaatst naar dinsdag 19
april.

Nieuwe datum ouderavond Zit met Pit!
I.v.m. 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.

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 17 januari
Dinsdag 18 januari
Donderdag 20 januari
Vrijdag 21 januari
Maandag 24 januari
Dinsdag 25 januari
Donderdag 27 januari
Vrijdag 28 januari
Maandag 31 januari
Dinsdag 1 februari
Donderdag 3 februari
Vrijdag 4 februari

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

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2021- 2022 zal op vrijdag 4 februari 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.
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Agenda 2021-2022
Januari
17
17
22
24

Nieuwsflits
Start toetsweek 1
Oud papier
Start toetsweek 2

Februari
3
4
11
14-18
18
21 t/m 25

Groep 6-7-8 naar Vlechtmuseum in Noordwolde 9.00 uur – 12.00 uur
Nieuwsflits
Rapport mee
Obs de Lamer 100 jaar!
Leerlingen 12.00 uur vrij
Voorjaarsvakantie

Maart
4
5
Week 10
9
12
14
23
19
25

Nieuwsflits
Rapport mee
o.v.b.Remco Heite schaaktoernooi
oudergesprekken
Comprix studiedag, alle leerlingen vrij.
Oud papier
Start blok 5 Vreedzame School
Open dag
Nationale pannenkoekendag
Nieuwsflits

April
6
14
15
18
19
20
22
26
27

Schoolvoetbal
Nieuwsflits
Goede vrijdag – alle leerlingen vrij
Tweede Paasdag alle leerlingen vrij
Streetwise door de ANWB
Ouderavond met Nynke Gietema van Zit met Pit!
Koningsspelen
Groep 8 Route 8 eindtoets
Koningsdag
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Mei
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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