Nieuwsflits 100 jaar de Lamer!
OBS de Lamer nummer 8 schooljaar 2021-2022
Over 10 dagen is het zover! Dan bestaat obs de Lamer
100 jaar. De voorbereidingen voor dit feestelijke moment
zijn al een aantal maanden in volle gang.
Met het team en een aantal ouders hebben we een mooi en
afwisselend programma voor de hele week gemaakt, waarin
verschillende aspecten van het leven van 100 jaar geleden
terugkomen. Met elkaar gaan we terug in de tijd.
De kinderen gaan een paar dagen van deze week gekleed in
kleding van 100 jaar geleden. Deze kleding wordt geregeld
door school. Verder in deze Nieuwsflits informatie over deze kleding.

Het programma
Op maandag 14 februari beleven de kinderen en het team een dag zoals in 1922.
8.30-9.15 uur: opening feestweek in de "huiskamer” in de gemeenschapsruimte met aansluitend het
voorlezen van de brief, die op zolder is gevonden over de school van vroeger.
9.15 uur: de groepen 6-7-8 gaan door de tijdmachine in het gymlokaal.
Daarna gaan ze naar de klas om het filmpje over de school van vroeger te bekijken en gaan daarna
een leesplankje maken.
Groep 4/5 gaat eerst naar de klas om het filmpje van schooltv over de school van vroeger te bekijken
en beginnen met het leesplankje en gaan door de tijdmachine in het gymlokaal.
Groep 1/3 gaat naar de klas om eerst het filmpje van schooltv over de school van vroeger te bekijken
en gaan daarna het leesplankje maken.
Alle leerlingen komen deze ochtend op de foto.
In de pauze kan er worden gespeeld met het spelmateriaal van vroeger.
Na de pauze wordt er verder gewerkt aan het leesplankje en wordt er getekend met houtskool.
12.00-12.15 uur eigen lunch en naar buiten waarbij er weer met het spelmateriaal gespeeld mag
worden.
12.45 uur: de bovenbouw gaat een schrijfles volgen met krijt en
krijtbord, kalligrafeerpen. Daarna volgt een rekenles.
Groep 1/3 en 4/5 gaan een leesles volgen en een rekenles.
13.30 uur gaan alle groepen naar de film van Pietje Bell kijken.
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Dinsdag 15 februari 2022 - Schaatsdag
We gaan met de bus naar Thialf en krijgen daar een schaatsclinic, georganiseerd door de Sven
Kramer Academy.
Verder staat deze gehele dag in het teken van ”schaatsen”.
Benodigdheden:
Schaatsen
Handschoenen (verplicht)
Helm
Schoon schoeisel (verplicht) als je op easy gliders of houtjes gaat schaatsen
Gemakkelijk zittende kleding (skikleding is niet nodig)
Heb je geen schaatsen?
Dan zou het fijn zijn als je deze bij familie, vrienden/kennissen kunt lenen.
Lukt dat niet? Er zijn schaatsen te huur voor € 7,00 (geld graag gepast meenemen).
Graag uiterlijk woensdag 9 februari aan de leerkracht doorgeven of het huren van schaatsen gewenst
is en welke schoenmaat je hebt i.v.m. het inplannen van tijd, want we willen graag onze schaatstijd
geheel kunnen benutten!
Schaatsen slijpen?
Heb je voor het laatst op natuurijs gereden? Dan is het aan te raden de schaatsen te laten slijpen.
Geen helm?
Heb je geen helm? Dan heeft de SKA één voor jou.
Easy gliders of houtjes?
Schaats je op easy gliders of houtjes, dan wordt een stevige schoen aangeraden; liefst geen laarzen.
Het schoeisel moet schoon zijn. Dit houdt in dat je naast de schoenen waarop je naar Thialf gaat een
extra paar stevige schoenen mee moet nemen!!
Voor de jongsten
Er zijn rekjes, zeehonden en pionnen waarachter geschaatst kan worden.
Deze dag hoef je:
Geen fruit/drinken mee
Wel lunch/drinken
Voor de leerkrachten:
In de bus is een mondkapje verplicht.
Bij Thialf is een QR-code check en een mondkapje is ook daar verplicht.
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Programma bij terugkomst op school:
11.30-12.00 uur: gezamenlijke start in de bovenbouw. We gaan het hebben over de Elfstedentocht.
We laten filmpjes zien en leggen de opdrachten uit voor de middag.
12.00 uur: ieder eet zijn eigen brood in de klas. Soepbekers met snert worden per klas gebracht voor
de leerlingen die willen. Daarna buiten spelen.
12.30 uur: iedereen start in zijn groep om de opdrachten te maken.
13.45 uur: komen we weer samen met de bovenbouw. Dan vertellen we aan elkaar onze antwoorden
en eindigen met een Elfstedentochtquiz.

Op woensdag 16 februari is het officieel 100 jaar geleden dat de school geopend is. De leerlingen
dragen de kleding van 100 jaar terug.
8.30-9.15 uur: Albert en Dikkie Bijlsma geven een presentatie voor alle leerlingen over de school door
de jaren heen.
9.30 uur naar de ijsbaan. Vanaf de ijsbaan lopen we met elkaar terug naar school met muzikale
begeleiding van FF blazen.
Officiële gedeelte op het plein met Jan Veenstra en Edwin de Weers van Comprix en wethouder
Hoen. Zingen van het feestlied en onthulling van de tegelwand.
Daarna muziek en spelen met de spelletjes door de kinderen.
Daarna volgt koffie/thee/warme chocolademelk met wat lekkers.
11.00-12.00 uur een spellencircuit voor alle kinderen.
12.30 uur leerlingen vrij.

Op donderdag 17 februari gaan alle leerlingen op excursie.
9.00-10.30 uur: groep 1, 2, 3 gaan naar Museum ”t Kiekhuus in Wolvega
9.30-11.30 uur: groep 6, 7, 8 gaan naar het Woudagemaal in Lemmer
10.30-12.00 uur: groep 4, 5 gaan naar Museum ”t Kiekhuus in Wolvega
12.00-12.30 uur: allemaal broodje knakworst en pudding + drinken
Daarna allemaal BIOS film speelt 100 jr geleden.
De rijders naar ”t Kiekhuus en Woudagemaal worden geregeld via de leerkrachten.

Op vrijdag 18 februari gaan de kinderen aan de slag met een Elfstedenspel.
8.30-9.45 uur: escapestoof spelen
8.45-9.45 uur: vuurstokken maken
9.45-10.15 uur: fruit en pauze
10.15-10.45 uur: marshmallows in vuurtje 1e groep
10.45-11.40 uur: escapestoof spelen
10.15-11.15 uur: vuurstokken maken
11.15-11.40 uur: marshmallows 2e groep.
11.50 uur: afsluiting met het feestlied met alle leerlingen van de school
12.00 uur: leerlingen vrij
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Maandag 14 februari 2022 en woensdag 16 februari 2022 – Kleding en haar
Kleding
Deze 2 dagen gaan de kinderen en leerkrachten op school verkleed als 100 jaar terug in de tijd!
De kleding is op school en wordt daar aangetrokken.
Woensdag 9 februari gaan we de kleding passen!
Omdat de kledingverhuur niet alles in de verhuur heeft, is de vraag…
Heb je zelf:
Meisjes:
Donker gekleurde legging (liefst zwart)
Schoenlaarsjes (dat kunnen de laarsjes zijn, die je nu draagt)
Klompen
Geitenwollen sokken
Je kunt kiezen uit een legging met daarover geitenwollen sokken en het dragen van klompen
of een legging met schoenlaarsjes.
Jongens:
Klompen
Geitenwollen sokken
9 februari meenemen
Het verzoek om bovenstaande woensdag 9 februari mee te nemen en dat dit dan op school blijft,
zodat we er zeker van zijn dat iedereen alle kleding compleet heeft tijdens de feestweek.
Als je voor schoenen kiest en deze nu draagt? Trek die dan in ieder geval de maandag en woensdag
aan.
Geen klompen of geitenwollen sokken?
Misschien kun je dit bij iemand lenen en anders heeft de kledingverhuur ook klompen en sokken,
maar niet voldoende voor iedereen, vandaar de vraag.
Haar
Heb je lang haar? Kom dan maandag en woensdag met 1 vlecht of 2 vlechten in het haar (niet
invlechten) op school.
Video opname
Woensdag 16 februari wordt er een video opname gemaakt als de kinderen van de ijsbaan naar de
school lopen en ook van het officiële gedeelte. Zo maken we er een mooie blijvende herinnering van!
Thermokleding/extra shirt/(dikkere)legging?
Omdat we nu niet weten wat het weer woensdag 16 februari is en het het mooiste is dat de kinderen
voor de video opname geen jas dragen, is de vraag om die ochtend thermokleding of een extra
shirt/(dikkere)legging mee te nemen om onder de kleding aan te trekken.
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Zodra dit gedeelte afgelopen is, kunnen de kinderen hun jas weer aantrekken. Mocht het te koud of
regenachtig zijn, dan wordt er sowieso een jas gedragen.

Overzicht fruit/lunch en kleding/haren
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

eigen fruit en lunch
eigen lunch
niks mee

meisjes: haar in 1 of 2 vlechten
meisjes: haar in 1 of 2 vlechten
thermokleding/extra shirt/(dikkere) legging

eigen fruit
eigen fruit

De reünie en feestavond zijn op zaterdag 25 juni
Over deze activiteiten volgt alle informatie in het voorjaar, maar noteer de datum alvast!

Alle activiteiten vinden uiteraard plaats met de dan geldende corona maatregelen en protocollen.
Zijn er vragen of opmerkingen over het programma dat kunt u deze stellen aan de leerkrachten van
uw kind.
Wij zien uit naar een hele mooie week!

Volgende nieuwsflits
De eerstvolgende nieuwsbrief van schooljaar 2021-2022 zal op vrijdag 4 maart 2022 in uw mailbox te
vinden zijn.
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Agenda 2021-2022
Februari
4
14-18
18
21 t/m 25
Maart
4

Nieuwsflits
Obs de Lamer 100 jaar!
Leerlingen 12.00 uur vrij
Voorjaarsvakantie

Week 10
9
12
14
23
25

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

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

Juffendag
Nieuwsflits
2e pinksterdag en Pinkstervakantie
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9
13
24
25
28

Start toetsweek 1
Start toetsweek 2
Nieuwsflits
Reünie en feestavond de Lamer 100 jaar!
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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