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Actie voor Oekraïne
Zoals u vast al heeft gelezen zijn de
leerlingen van groep 6-7-8 in actie voor
Oekraïne.
Flessen en kratten kunnen dagelijks
ingeleverd worden op school.
De actie heeft tot nu al € 60,00 opgebracht.
U kunt uw flessen en kratten inleveren tot
en met 29 april.

Pasen
Donderdag 14 april gaan we met alle groepen aandacht besteden aan Pasen. Groep 1 t/m 5 gaat naar
Ruimzicht, waar een programma zal worden gevolgd. Zij hoeven geen fruit mee.
Groep 6/7/8 zullen ’s ochtends starten met paaseieren zoeken en daarna hebben zij hun eigen
programma (wel fruit mee nemen).

Streetwise ANWB
Op 19 april van half 11 tot 12 uur komt er een spannend verkeersprogramma bij ons op school.
ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool door het oefenen met praktijksituaties beter
om te gaan met het huidige verkeer. ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen
-

Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en oefenen
het veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het
kinderzitje.

-

Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het belang
van het dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt
geoefend met een spannende gele elektroauto.

-

Hallo auto leren de groepen 5 en 6 op de Hoofdweg (met hulp van verkeersregelaars) over
de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf plaats
op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van het
dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan bod.

-

Bij Trapvaardig tenslotte trainen de groepen 7 en 8 op het schoolplein in praktische
fietsvaardigheid. Er wordt gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke
manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op. Zodat ze straks beter voorbereid zijn op
het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.

De kinderen van groep 7 en 8 moeten allen hun fiets meenemen op deze dag.
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Pauzes en het veldje
Wanneer de weersomstandigheden goed zijn, mogen de kinderen van groep 6/7/8 weer voetballen
op het veldje in de pauzes. Dit is afgestemd met het Plaatselijk Belang.
Op school zijn eventueel voetbalschoenen aanwezig. We hebben de afspraak gemaakt dat de
schoenen die worden gebruikt op het veld, niet in de school worden gedragen.

Koningsspelen
22 april zijn de Koningsspelen in Munnekeburen samen met de Aventurijn en de Lantscheene. We
verwachten de kinderen om 8.45 uur op het schoolplein van de Aventurijn in Munnekeburen. Hier
beginnen we met een gezamenlijke opening.
Groepen 1 t/m 3
Deze groepen starten om 9.00 uur met de spelletjes op het schoolplein. Het thema is de boerderij. Ze
hoeven geen drinken en fruit mee. Deze ochtend is om 11.15 uur afgelopen. U kunt u kind dan weer
ophalen in Munnekeburen.
We zijn nog steeds op zoek naar hulp ouders. Graag doorgeven aan juf Minke.
Groepen 4 t/m 8
Deze groepen starten om 9.00 uur met sportclinics op het sportveld. Het is de bedoeling dat de
kinderen sportkleding dragen, gelieve gymschoenen en buitenschoenen meenemen. Ze hoeven geen
drinken en fruit mee, maar wel brood en drinken. Deze dag eindigt om 14.15 uur.

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.
Graag aanmelden vooraf bij Annelies.

Schoolvoetbal
Afgelopen woensdag ging het voetbaltoernooi vanwege de weersomstandigheden niet door.
Aanstaande woensdag 13 april is de nieuwe datum voor schoolvoetbaltoernooi. voor de groepen 7
en 8 in Wolvega.

Verkeersexamen groep 7-8
De leerlingen van groep 7-8 hebben op maandag 28 maart a.s. het theoretisch verkeersexamen
digitaal gemaakt. Allen zijn geslaagd! Gefeliciteerd!!
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!

Ouderhulp gevraagd bij verkeersexamen
Bij de organisatie van het verkeersexamen heeft het VVN Weststellingwerf ouderhulp nodig. Dit is
van 8.30 uur tot 14.00 uur in Wolvega.
Een week voor het examen volgt dan verder informatie.
Aanmelden kan bij Annelies.
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Herdenking 4 mei
Ter gelegenheid van de Nationale Herdenking zal er op woensdag 4 mei 2022 om 19.00 uur bij de
spoorwegovergang te Nijeholtwolde/Stadsburen een herdenkingsplechtigheid worden gehouden.
Hier staat het herdenkingsmonument wat de Lamer heeft geadopteerd. De leerlingen van groep 8
zullen hierbij aanwezig zijn, andere belangstellenden zijn ook van harte welkom om te komen. Voor
groep 8 volgt nog verdere informatie door de leerkracht.

Rommel in de trommel
Donderdag 28 april lunchen we met ‘rommel in de trommel’. De leerlingen mogen dan wat naast hun
boterham een lekker hapje mee in de broodtrommel naar school. U kunt denken aan een
pannenkoek, een lekker broodje, kwark, een klein koekje etc.

Juf Geeske weer terug
Maandag 22 april zit het verlof van juf Geeske erop en start ze weer in groep 6-7-8. Deze eerste week
is juf Nikki ook nog in de groep. Op dinsdag 26 april maakt groep 8 de eindtoets . De begeleiding
tijdens de eindtoets zal juf Nikki doen.

Lezing Anton Horeweg
Komende week, zullen juf Irma, juf Maaike en juf Annelies een lezing bijwonen van Anton Horeweg.
Deze lezing wordt georganiseerd door het ondersteuningsteam van de Stipe. Het onderwerp van de
lezing is de Trauma sensitieve school.
Er zal nader worden ingegaan op de volgende vragen: Wat zijn trauma's? Welke impact hebben ze op
het kinderbrein? Wat zijn de gevolgen voor het gedrag en het leren?

Schoolkorfbal 11 mei
De aanmeldingen voor het korfbaltoernooi zijn binnen. Obs de Lamer zal meedoen met 4 teams.
Voor de meivakantie volgt nadere informatie via juf Maaike.

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 11 april
Dinsdag 12 april
Donderdag 14 april
Vrijdag 15 april
Maandag 18 april
Dinsdag 19 april
Donderdag 21 april
Vrijdag 22 april
Maandag 25 april
Dinsdag 26 april
Donderdag 28 april
Vrijdag 29 april

Locatie
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
studiedag
Goede vrijdag
2e paasdag
Obs de Lantscheene
studiedag
Obs de Lamer en Lantscheene
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
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Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2021- 2022 zal op vrijdag 13 mei 2022 in uw mailbox te
vinden zijn.

Bijlage:
Bijlage 1: Nieuwsbrief GMR nr. 4
Bijlage 2: Poster ouderavond zit met Pit!

Agenda 2021-2022
April
11
13
14
15
18
19
20
22
26
27
28
28

Nieuwsflits
Schoolvoetbal
Pasen
Goede vrijdag – alle leerlingen vrij
Tweede Paasdag alle leerlingen vrij
Streetwise door de ANWB
Ouderavond 20.00 uur met Nynke Gietema van Zit met Pit!
Koningsspelen in Munnekeburen
Groep 8 Route 8 eindtoets
Koningsdag alle leerlingen vrij
Rommel in de trommel
MR vergadering

Mei
2-6 mei
4
10
11
13
14
23

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

Juni
3
6 t/m 8
7-10
9
13
24
25

Juffendag
Nieuwsflits
2e pinksterdag en Pinkstervakantie
Avondvierdaagse Wolvega
Start toetsweek 1
Start toetsweek 2
Nieuwsflits
Reünie/feestavond 100 jaar de Lamer
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1
Week 27
8
9
14
15
16
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Rapport mee
Oudergesprekken
Nieuwsflits en schoolkrant zomer
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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