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Flitskrant van obs Lydinge

Aan de ouders, verzorgers,

Leens, 29 november 2016

Agenda
29 november
01 december
05 december
16 december
21 december
23 december

MR vergadering 19.30 uur
Schoen zetten op school
Sinterklaas op school (‘s middags wel naar school!)
Juf Marieke afwezig
Voorstelling/musical Scrooge om 19.00 uur
Kinderen groep 5 t/m 8 zijn ‘s middags vrij

Jarigen
01 december
01 december
03 december
08 december

Caela van Bergen
Sem Bolthuis
Mathijs Zuiderveld
Dylan van der Wiel

Schoenzetten
Op donderdag 1 december kunnen de kinderen hun schoen zetten op school. De kinderen wordt gevraagd
een kaarsje in hun schoen te doen, deze hebben wij op school voor alle kinderen. Willen jullie ervoor zorgen
dat alle kinderen donderdag een schoen meenemen (graag voorzien van naam).
Sinterklaas
Op 5 december komt Sinterklaas op op de Lydinge. Om 10.15 en 10.30 uur komt hij aan en zal daarna alle
klassen bij langs gaan. Tegen 13.00 uur vertrekt de Sinterklaas weer.
Kinderen die dat willen mogen deze dag verkleed naar school komen.
Alle ouders die ook graag de aankomst van de Sinterklaas willen zien, zijn van harte welkom. Binnen is het
echt het feest van de kinderen en dus zonder ouders.
Tussen de middag hoeven de kinderen geen eten of drinken mee te nemen. De OR zorgt deze gezellige dag
voor wat lekkers en wat te drinken.
Voor tussen de middag moeten de kinderen wel een lunchpakket meenemen. ‘s Middags is er gewoon
school.
Voor de kinderen in de groepen 1 t/m 6 hebben de Sinterklaas en zijn pieten een cadeautje mee. De
groepen 7 en 8 hebben hun eigen ‘activiteit’ deze ochtend, hiervoor hebben ze 5,00 euro gekregen van de
OR.
Pietengym
Op 5 december hebben de kinderen ‘s middags op de normale tijden gym. Juf Annemiek geeft deze dag
pietengym, denkt u om de gymkleding deze dag.
Bakken
Omdat de pieten van Sinterklaas niet goed een taart kunnen bakken hebben wij de pieten afgelopen weken
geholpen. Onze hulp pietjes hebben erg genoten van het bakken, maar natuurlijk ook van het opeten ervan.

