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Flitskrant van obs Lydinge

Aan de ouders, verzorgers,

Leens, 13 oktober 2016

Agenda
13 oktober
17 - 21 oktober
1 november
8 november

Voorleeswedstrijd Schoolkampioen
Herfstvakantie
Margedag
10-minuten gesprekken

Jarigen
-

Informatieboekje
De margedag van 1 november stond niet vermeld in het boekje maar gaat wel door!!
Ouderraad
Wij willen de ouderraad hartelijk danken voor het mooie herfststukje en de heerlijke taart.
De school ziet er van binnen ook heel gezellig uit met alle herfstversiering.
Zakelijke ouderavond
Afgelopen maandag hebben we de zakelijke ouderavond gehouden. De jaarverslagen van OR, MR en
school zijn besproken en het financieel verslag van de OR is vastgesteld. Tecla Geertsema neemt zitting in
de ouderraad. Hartelijk welkom! De opkomst was erg matig.
Voorleeskampioenschappen
In de Boekenweek worden altijd de school-voorleeskampioenschappen gehouden. We hebben de
voorrondes in de groepen 4 t/m 8 afgesloten. De winnaars zijn Luca ( gr. 4), Bastiaan (gr. 5), Lars (gr. 6 ),
Monique (gr. 7) en Vera (gr. 8). Knap gedaan, winnaars!
Op donderdag 13 oktober zullen we, na een onderlinge wedstrijd, de schoolkampioen kiezen. De
schoolkampioen zal de Lydinge vertegenwoordigen in de regionale voorleeskampioenschappen.
Schoolkamp groep 7/8
Groep 7 en 8 gaan 28, 29 en 30 juni op schoolkamp.
Gym groep 3/4
Groep 3/4 heeft op de vrijdagochtend gym of een andere bewegingsactiviteit. Wilt u de kinderen daarom ook
op de vrijdag hun gymspullen (voor binnen) meegeven? Bedankt!
Lege jodenkoeken-bussen
De leerlingen van groep 1-2 willen lampionnen maken. Hiervoor hebben zij 12 stuks lege jodenkoekenbussen nodig. Inleveren mag bij juf Marjan of Marieke. Dat wordt dus jodenkoeken eten tijdens de vakantie!
Rapport
De rapporten van de leerlingen zien wij graag weer op school komen. Zou u het mee kunnen geven aan uw
kind(eren)?
Jumbo Spaaractie.
De Jumbo spaaractie is inmiddels beëindigd. Tot nu toe hebben wij met elkaar al 2548 punten bij elkaar
gepaard. Het is nog wel mogelijk om t/m 25 oktober de punten die u nog heeft liggen in te voeren via
https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/

Nieuws uit de groepen:
Groep 1 en 2
Kraamcadeau
Groep 1 en 2 hebben m.b.v. Marjolein een kraamcadeautje gemaakt voor Marcia, een mobile, en het is erg
mooi geworden.
Kinderboekenweek
We werken over de Kinderboekenweek en hebben al mooie poppen gemaakt van pollepels. Ook werken we
over de herfst en gebruiken daar het boek "Wat nu Olivier" bij.
Groep 7 en 8
Voorlezen in het Zonnehuis
Een groepje is al in het Zonnehuis geweest. De begeleidster belde ’s middags op dat de bewoners het
prachtig hebben gevonden. De volgende groepen gaan op 25 en 27 oktober.

Iedereen een prettige vakantie gewenst namens het team.

