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Actie voor Oekraïne
Zoals u vast al heeft gelezen
zijn de leerlingen van groep 67-8 in actie voor Oekraïne.
Flessen en kratten kunnen
dagelijks ingeleverd worden op
school.

Juf Marja
Juf Marja is al even niet op school omdat zij in behandeling is voor haar ziekte. Dit traject zal helaas
voor haar langer duren dan in eerste instantie werd aangegeven.
Dit betekent dat juf Maaike tot aan de meivakantie op donderdag en vrijdag in groep 4-5 is en na de
meivakantie komt juf Nikki in groep 4-5 op deze dagen.
Juf Geeske start per 25 april weer in groep 6-7-8.
Juf Marja dankt iedereen voor de kaartjes en andere belangstelling in de afgelopen periode.

Voorleeswedstrijd
Op maandag 21 maart heeft Jente uit groep 8 namens de Lamer,
deelgenomen aan de voorleeswedstrijd in de bibliotheek van
Wolvega. Wat had je mooi voorgelezen en goed je best gedaan.
Helaas behoorde Jente niet tot de laatste 4 om door te gaan naar
de volgende ronde, maar kreeg een mooie oorkonde.

Vader- en moederdag
In mei en juni is het weer moeder- en vaderdag.
De leerlingen van de groepen 1 t/m 5 maken een attentie voor deze dag.

Ouderavond Zit met Pit!
Op woensdagavond 20 april is de ouderavond Zit met Pit door Nynke Gietema.
Aanvang 20.00 uur. Deze avond is op school. Zie ook de poster in de bijlage van deze Nieuwsflits.
Graag aanmelden vooraf bij Annelies.

Avondvierdaagse Wolvega
Na 2 jaren wordt de Avondvierdaagse weer georganiseerd van dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 juni.
De aanmeldingen zijn inmiddels binnen en de organisatie zal verder door de Oudervereniging worden
gedaan. Binnenkort volgt meer informatie.
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Pasen
Donderdag 14 april gaan we met alle groepen aandacht besteden aan Pasen, u krijgt hierover nog
informatie.

Schoolvoetbal
Woensdag 6 april is het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8 in Wolvega. De leerlingen die
hieraan deelnemen worden om 13.10 uur op het veld verwacht zodat we op tijd zijn voor de 1e
wedstrijd.
Omdat deze leerlingen van te voren nog thuis moeten eten en zich klaarmaken zijn alle leerlingen
van groep 6,7,8 woensdag 6 april om 12.00 uur vrij. Voor de leerlingen die deelnemen aan het
toernooi ontvangen de ouders binnenkort een mail met wedstrijdschema en belangrijke informatie.
Wij wensen het voetbalteam van de Lamer alvast heel veel succes en plezier toe!

Verkeersexamen groep 7-8
De leerlingen van groep 7-8 zullen maandag 28 maart a.s. het theoretisch verkeersexamen digitaal
maken. Op dinsdag 10 mei volgt het praktisch verkeersexamen. Op deze dag zullen de leerlingen in
Wolvega per fiets een route afleggen. Wij wensen alle leerlingen alvast veel succes toe!

Vreedzame School
Deze periode starten we met alle groepen met blok 5: We dragen
allemaal een steentje bij.
De leerlingen leveren een actieve bijdrage aan de groep en school
als gemeenschap. Woorden die daarbij horen zijn:
helpen-behulpzaam-zorgzaam-het resultaat- het actieplan

Paddentrek
Dinsdag 22 maart is groep 6/7/8 naar het Kuinderbos geweest om te helpen bij de paddentrek. Er
werd gestart in een schuur, waar er werd verteld over de paddentrek, het verschil tussen padden,
kikkers en salamanders en hoe er te werk wordt gegaan tijdens het helpen van de padden, kikkers en
salamanders. Daarna zijn we erop uit gegaan. Echter was de nacht vrij koud, waardoor de dieren zich
niet tot nauwelijks hebben verplaatst. In totaal zijn er 22 dieren (3 kikkers, 4 padden en 15
salamanders) overgezet. Ondanks de weinig dieren, hebben we veel geleerd en een plezierige
ochtend gehad.

Corona zelftesten
Mocht u zelftesten nodig zijn, dan kunt u dit aangeven bij Annelies.
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Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 28 maart
Dinsdag 29 maart
Donderdag 31 maart
Vrijdag 1 april
Maandag 4 april
Dinsdag 5 april
Donderdag 7 april
Vrijdag 8 april
Maandag 11 april
Dinsdag 12 april
Donderdag 14 april
Vrijdag 15 april

Locatie
studiedag
Obs de Lantscheene/de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
studiedag
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
studiedag
Goede vrijdag

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2021- 2022 zal op donderdag 14 april 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.

Agenda 2021-2022
Maart
25
28

Nieuwsflits
Theoretisch verkeersexamen groep 7 en 8

April
6
14
15
18
19
20
22
26
27
28

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 in Munnekeburen
Groep 8 Route 8 eindtoets
Koningsdag alle leerlingen vrij
MR vergadering
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2-6 mei
4
10
11
13
14
23
Juni
3
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Meivakantie
Herdenking monument
Praktisch verkeersexamen
Schoolkorfbal
Nieuwsflits
Oud papier
Start blok 6 Vreedzame School

6 t/m 8
7-10
9
13
24
25
28

Juffendag
Nieuwsflits
2e pinksterdag en Pinkstervakantie
Avondvierdaagse Wolvega
Start toetsweek 1
Start toetsweek 2
Nieuwsflits
Reünie/feestavond 100 jaar de Lamer
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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Nieuws van buiten de school:
Palmpasen
Lijkt het je leuk om samen met andere kinderen een Palmpaasstok te maken?
Dat kan! Komende 2 zondagen gaan wij met de kinderen van de zondagsschool een stok versieren en
jullie zijn ook welkom. Het gaat om zondag 27 maart en 3 april van 9.30 uur tot 10.30 uur.
Zondag 10 april is het Palmpasen en dat vieren wij in de kerk. Ook dan ben je van harte welkom.
We hopen jullie te zien!
Jan Bakker, Gerda van Dijk,
Susan Oosting en Aafina Oosterkamp
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