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Aan de ouders, verzorgers,

Agenda
22 november
21 december
23 december

Jarigen
24 november

Leens, 17 november 2016

Inloopbijeenkomst plannen GKC Leens 18.45 – 19.45 uur
Voorstelling/musical Scrooge om 19.00 uur
Kinderen groep 5 t/m 8 zijn ‘s middags vrij

Thijn Hovius
Aschley Wolthoorn

Jumbo Spaaractie
De cheque die we bij de jumbo konden ophalen was een bedrag van maar liefst € 1.238,02.
We willen iedereen hartelijk bedanken die daaraan mee heeft gewerkt.
Inloopbijeenkomst plannen geïntegreerd kind centrum (GKC) Leens
Op dinsdag 22 november is er van 18.45 uur tot 19.45 uur een inloopbijeenkomst in de hal van het
gemeentehuis om het nieuwbouwplan voor het Geïnteresseerd Kind Centrum, aan de noordzijde van het
gemeentehuis in Leens, te bekijken. Raadsleden, ouders, omwonenden, dorpsbelangen en inwoners worden
hiervoor van harte uitgenodigd. Tijdens deze inloop kunt u vragen stellen.

Even voorstellen...
Mijn naam is Tessa van der Laan en ik sta sinds november iedere vrijdag voor groep 7 en 8 op de Lydinge.
Ik woon in Harkstede en heb vorig jaar de pabo in Groningen afgerond. De eerste drie jaren hiervan heb ik
stage gelopen op verschillende scholen in Groningen en in het vierde jaar heb ik stage gelopen op Curaçao.
Momenteel werk ik op maandag en dinsdag in Groningen en sinds november iedere vrijdag op de Lydinge in
Leens.
Met veel plezier heb ik de afgelopen vrijdagen al les gegeven aan groep 7 en 8 en ik denk dat we er samen
een leuk schooljaar van gaan maken!
Nieuws uit de groepen:
Groep 1 en 2
Sint Maarten bij het Zonnehuis
Op vrijdag 11 november hebben we gezongen voor de bewoners van het
Zonnehuis. We werden hartelijk ontvangen in de koffiekamer, waar veel
ouderen aanwezig waren. Samen met de kleuters van de Handpalm hebben
we liedjes gezongen en onze lampions geshowd. Britt en Roan speelden ook
nog een toneelstukje over Sint Maarten. Nadat we wat drinken en lekkers
hadden gekregen, hebben we nog bij een aantal bewoners op de kamer
gezongen. Het was ontroerend om te zien hoeveel plezier dit de bewoners
bracht. Alle kinderen kregen een gebreid sneeuwpopje mee naar huis. Deze
waren door 1 bewoonster gemaakt die heel fanatiek met breien is. Een heel
mooi, leerzaam en waardevol uitstapje!

Groep 3 en 4
Tafels leren
De kinderen van groep 4 zijn bezig met het leren van de tafels van 2, 5 en 10. Willen jullie dit thuis ook met
ze oefenen. Als ze de tafels goed kennen, krijgen ze een tafeldiploma.
Groep 5 en 6
Spelling
De kinderen hebben weer een papier meegekregen met de nieuwe woorden voor spelling. Deze kunnen ze
thuis oefenen. Ook hebben ze papieren mee van geschiedenis. Volgende week donderdag, 24 november,
hebben ze hier een toets van.
Groep 7 en 8
Beweging
Wij bewegen nu in de klas ’s morgens om kwart voor tien. Wij dansen dan op muziek. Bij goed weer zijn wij
van plan om te gaan joggen. Het duurt maar vijf minuten en de leerlingen hoeven geen andere schoenen
mee te nemen. Even bewegen geeft weer extra energie.

