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Flitskrant van obs Lydinge

Aan de ouders, verzorgers,

Leens, 1 december 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 Bolhuis
Mathijs Zuiderveld
Dylan van der Wiel

Gym (groep 3 en 4)
Voor de gymlessen kunnen beginnen gaat er best veel tijd zitten in het strikken van de veters van de
gymschoenen en het halen van de knopen uit de veters. Hierdoor beginnen de gymlessen later en dat is
zonde van de gymtijd. Wij willen jullie vragen of jullie hier thuis ook aandacht aan kunnen besteden.
Steeds eerder komen ouders hun kinderen ophalen van gym. Ze gaan dan alvast op de tribune zitten. Dit
leidt de kinderen erg af en dit is niet de bedoeling. We willen jullie vragen om buiten te wachten tot de
gymles echt afgelopen is. Alvast bedankt.
Sinterklaas
Tussen 10.15 en 10.30 uur komen Sinterklaas en zijn pieten aan bij de school. De kinderen hoeven voor de
10.15 uur pauze zelf niks mee te nemen, maar wel voor de lunch.
Groep 7 en 8
Tessa heeft een vaste baan aangeboden gekregen. Hierdoor kan ze vanaf de kerstvakantie niet langer les
geven aan de groepen 7 en 8 op vrijdag. We zijn erg blij voor Tessa en wensen haar veel succes op haar
nieuwe werkplek. We hebben opnieuw een vacature aangevraagd en hopen snel te kunnen melden wie
vanaf de kerstvakantie de groepen 7 en 8 op vrijdag les zal geven.
Kindcentrum
Afgelopen weken hebben we als team nog de laatste kleine wensen m.b.t. het nieuwe gebouw mogen
doorgeven. Dit hebben we in overleg met de Regenboog gedaan. Dan moet je denken aan locaties voor
opbergruimtes, plaatsing van wc’s en wastafels. Daarnaast hebben we als team besproken hoe we het
onderwijs in de toekomst graag voor ons zien op de Lydinge. We denken daarbij vooral aan individueler
onderwijs voor de kinderen en proberen dit mee te nemen in het gebouw en verdere wensen.
Werk niet af
Mocht het voorkomen dat het werk een keer niet af is, willen we niet dat de kinderen hierdoor de pauzes,
creatief of andere vakgebieden moeten missen. We hebben met elkaar afgesproken dat de kinderen dan na
schooltijd hun werk kunnen afmaken. Schoolwerk hoort wat ons betreft op school gemaakt te worden en niet
thuis. Behalve het huiswerk natuurlijk.
Mocht het een keer voorkomen dat uw kind zijn werk niet af heeft, dan zal dit altijd met u gecommuniceerd
worden. Op deze manier weet u waarom uw kind eventueel later uit school komt.

Scrooge
Op woensdag 21 december is de voorstelling van Scrooge. Dit is een Christmas Carol van Charles Dickens.
Het gaat over een oude, verbitterde vrek (Ebenezer Scrooge), wiens ogen tijdens Kerst worden geopend,
waardoor hij zijn leven flink verandert.
Hieraan doen de drie basisscholen uit Leens mee en ook de muziekvereniging Wilhelmina. Alle kinderen
hebben hierin een rol. Een aantal kinderen is gefotografeerd en zijn zichtbaar op de schermen tijdens de
voorstelling, een aantal kinderen speelt toneel op het podium en alle kinderen zingen een lied met hun
groep.
Deze avond begint om 19.00 uur en zal ongeveer een uur duren. De toegang is gratis.
Er is een mogelijkheid om jonge broertjes/zusjes naar de opvang te brengen naast de sporthal (de
Grondzeiler). Indien men hier gebruik van wil maken, horen wij dat graag. Dan kunnen we dat doorgeven
aan de Grondzeiler.
Er komt binnenkort nog een speciale uitnodiging voor deze voorstelling.

Nieuws uit de groepen:
Groep 5/6:
Groep 6 heeft hun eerste topotoets gehad. Dit ging over de 3 noordelijke provincies. Ze hebben dit allen
super gedaan!
Bezoek aan de bibliotheek:
Dinsdag gingen we naar de bieb. We moesten daar allemaal vragen beantwoorden. De antwoorden
moesten in een verhaal, zo werd het uiteindelijk een heel verhaal. Toen gingen we het voorlezen. Toen
gingen we weer terug naar school. Het was erg leuk.
Geschreven door Adriënne en Bastiaan.

