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Flitskrant van obs Lydinge

Aan de ouders, verzorgers,

Leens, 1 september 2016

Agenda
8 september
17 september

Inloopavond/Informatieavond
Ede Staal Muziekfestival

Jarigen
10 september

Wesley Ammeraal

Weer naar school!
Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer zin heeft in dit nieuwe schooljaar. Wij zijn er
in ieder geval helemaal klaar voor.
Stoetbomen
Groep 3 heeft maandag een stoetboom gekregen; we wensen ze veel plezier en succes in groep 3.

Nieuwe leerlingen
Elin Visser (groep 1)
Stijn van den Berg (groep 2)
Mike en Robin Geertsema (groep 3)
Lesley van den Berg (groep 4)
Cynthia Oosterkamp (groep 5)
Eva Lagro (groep 8)
We wensen hen allemaal een heel fijne tijd op de Lydinge.
Formatie schooljaar 2016-2017
Groep 1/2
Maandag
Juf Marjan
Dinsdag
Juf Marjan
Woensdag
Juf Marieke
Donderdag
Juf Marieke
Vrijdag
Juf Marieke

Groep 3/4
Juf Mieke
Juf Mieke
Juf Anne Wil
Juf Anne Wil
Juf Anne Wil

Groep 5/6
Juf Natasja
Juf Natasja
Juf Natasja
Juf Ellen
Juf Ellen

Groep 7/8
Juf Jantina
Juf Jantina
Juf Jantina
Juf Jantina
Juf Jantina

Gymnastiek maandag en vrijdag.
Met ingang van aanstaande maandag heeft groep 3 /4 gym in de Sporthal. De groepen 5 t/m 8 blijven,
zolang het weer goed is, buiten gymmen. De lessen op de maandag worden verzorgd door juf Annemiek.
UVO is ingelicht.
Op de vrijdag blijven de groepen 5 t/m 8 voorlopig, wanneer het weer goed blijft, buiten gymmen. Groep 3 /4
gaat aanstaande vrijdag ook buiten gymmen. Ze krijgen les van juf Jantina samen met juf Anne Wil. Zou u
de kinderen van groep 3 /4 de gymspullen mee kunnen geven. Juf Jantina werkt voorlopig op de vrijdag
totdat er iemand is die les gaat geven in de groepen 7 en 8. Wij hopen dat er in de nabije toekomst een
oplossing komt. Groep 3 / 4 gaan in ieder geval een spelles doen wanneer er geen leerkracht is die gym
mag geven.
Inloopavond/ Informatieavond 8 september.
Donderdagavond 8 september van 18.30 uur – 19.30 uur houden wij de informatieavond van alle groepen.
De kinderen gaan de ouders vertellen wat ze allemaal doen op een dag. U kunt onder andere de boeken
bekijken waaruit ze les krijgen en het werken met een digibord wordt aan u getoond.
Ede Staal Muziekfestival 17 september.
Zaterdag 17 september vindt het festival plaats. Alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van de drie scholen in
Leens gaan liedjes zingen van Ede Staal. Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk leerlingen aanwezig kunnen
zijn. Wij treden op bij het Zonnehuis op het dakterras van 15.00 uur – 15.30 uur. Sommige leerlingen hebben
zich al opgegeven. Willen de leerlingen die zaterdagmiddag 17 september ook aanwezig zijn dat even
zeggen tegen juf Jantina?
Ter informatie de volgende link: www.edestaalmuziekfestival.nl/programma-2016/dagprogramma/
Handvaardigheid.
Op donderdagmiddag is de verdeling van de groepen als volgt: Groep 3 en 4 krijgen les van juf Anne Wil en
groep 5, 6, 7 en 8 van juf Ellen. Het laatste uur van 13.30 uur tot 14.30 uur krijgen de leerlingen
handvaardigheid. Wij hebben besloten, gezien de grootte van de groep, dat groep 3 handvaardigheid krijgt
van juf Marieke in het lokaal van groep 1 en 2. Zo heeft juf Anne Wil meer ruimte om de leerlingen van groep
4 en 5 te begeleiden. Juf Ellen geeft handvaardigheid aan de groepen 6 t/m 8. De leerkrachten gaan een
gezamenlijk plan maken, zodat alle leerlingen dezelfde technieken aangeboden krijgen.
Jumbo Spaaractie.
Onze school doet mee aan de ‘Sparen voor je school’ actie van Jumbo Supermarkten. Deze actie loopt van
a.s. woensdag 7 september t/m dinsdag 11 oktober 2016. Samen met familie en vrienden kunnen de klanten
van Jumbo sparen voor spel- en leermaterialen voor onze school.
Tijdens de actieperiode ontvang je bij iedere € 10,- een schoolpunt met een unieke code. Op deze website
www.jumbosparenvoorjeschool.nl/ kunnen heel eenvoudig jouw schoolpunten toegewezen worden aan onze
school. Als ouders geen tijd hebben om de schoolpunten digitaal toe te kennen, kunnen de punten in de
dropbox gedeponeerd worden. De dropbox staat bij de ingang van de school. Natuurlijk hopen wij heel veel
punten te verzamelen zodat wij leuke nieuwe spullen kunnen aanschaffen voor de school.
Nieuws uit de groepen:
Groep 5 en 6.
Huiswerk:
Alle leerlingen krijgen de dicteewoordjes mee naar huis om te oefenen. De dicteewoorden kunnen thuis
geoefend worden met het papier dat ze mee naar huis hebben gekregen of met het programma Bloon op de
computer. De inloggegevens ontvangen de leerlingen. Wanneer ze een toets hebben van aardrijkskunde,
geschiedenis of natuur kunnen ze dat ook thuis leren.

Groep 7 en 8.
Huiswerk:
Elke woensdag neemt groep 7 en 8 de huiswerkmap mee. Wanneer de leerling geen multomap heeft is er
op school een map aanwezig.
In groep 8 gaan wij werken met een Logboek. De leerlingen hebben eerst een individueel gesprek met de
juf. Daarin wordt besproken wat de leerling graag wil bereiken dit schooljaar. Waar wil je nog beter in worden
of wat vind je leuk om nog extra te gaan doen. Naar aanleiding van het gesprek gaat de juf extra huiswerk
zoeken. Het kan zijn dat een leerling niet weet wat hij of zij nog als huiswerk wil hebben, dan vinden we daar
samen een oplossing voor. In het Logboek zit ook een formulier waar een handtekening gevraagd wordt van
de ouders. Het is dus de bedoeling dat u er op toeziet dat het huiswerk gemaakt wordt. Mocht het zo zijn dat

er een grondige reden is dat de leerling het huiswerk die week niet heeft kunnen maken zeg dat dan even
tegen de leerkracht. We proberen in week 37 te starten.
Verder hebben de groepen 7 en 8 hun ‘normale’ huiswerk zoals het leren van toetsen, woordjes leren en
oefenen voor de dictees. De dicteewoorden kunnen thuis geoefend worden door middel van het programma
Bloon op de computer. De inloggegevens ontvangen de leerlingen.

