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Flitskrant van obs Lydinge

Aan de ouders, verzorgers,
Agenda
9 februari

Margedag, alle leerlingen zijn vrij!!

Jarigen
27 januari
28 januari
29 januari
04 februari
10 februari

Britt Visser
Cynthia Oosterkamp
Ilse van Wijk
Luca Knol
Stijn van den Berg

Leens, 26 januari 2017

Cito-toetsen
Vanaf week 4 starten wij met het afnemen van de toetsen.
Gymnastiek
Juf Annemiek (onze gymleerkracht) is zwanger. We zijn erg blij voor haar, we wensen haar een
goede en mooie zwangerschap.
Hulp houtsnippers
De houtsnippers op het plein zijn bijna volledig verlopen. We kunnen nieuwe houtsnippers krijgen
voor op het plein. Het zou erg fijn zijn als er wat ouders zouden willen helpen met het verdelen van
deze snippers. Vele handen maken licht werk. Graag opgeven bij de leerkrachten of schoolleider,
alvast bedankt.
ICT
Zoals hieronder te zien is, zijn we druk bezig om de computers in te werken De leerkrachten
hebben woensdag uitleg gekregen over de digitale rekenmethode ‘Rekentuin’ en komende weken
gaan de leerlingen daar ook mee bezig. Deze methode biedt de mogelijkheid om ook thuis te
werken. Door de sommen snel en goed te maken, krijgen de kinderen een steeds mooiere tuin.
Zodra dit gereed is berichten we u hierover.

Invallers/ziekte
De afgelopen periode hebben we helaas te maken gehad met veel ziekte van de leerkrachten. Op
het moment dat er ziekte is, vragen we bij SLIM (bemiddelingsbureau voor invalleerkrachten) een
vervanger. Op het moment dat alle invallers al aan het vervangen zijn is er geen persoon meer
beschikbaar. We proberen de klas altijd zo goed mogelijk op te vangen. Onze voorkeur gaat uit
naar duo-collega’s of collega’s die eerder bij ons op school hebben gewerkt. Deze collega’s komen
dan terug op hun vrije dag, dit waarderen we enorm, maar is niet altijd mogelijk. Het is zelfs
mogelijk dat er helemaal geen invaller beschikbaar is.
Als blijkt dat dit het geval is, dan gaan we de groep waar ziekte is verdelen over de andere
klassen. Mocht dit voor meerdere dagen gelden, dan zijn we helaas genoodzaakt de klas naar huis
te sturen. U wordt hiervan indien mogelijk tijdig op de hoogte gesteld, zodat u de mogelijkheid hebt
om opvang voor uw kind(eren) te regelen.
We hopen natuurlijk dat dit natuurlijk nooit nodig hoeft te zijn.
Kind Centrum
Naast het nieuwe gebouw hebben we ook te maken met de inrichting en gebruik van het gebouw.
We hebben met de Regenboog en de peuterspeelzaal afgesproken samen te werken als het gaat
om inrichting, materiaal, kleur en ICT-keuze. We bekijken met elkaar naar alle mogelijkheden en
laten ons goed informeren.
Driegroepscombinaties
Afgelopen maandag hebben we met het team de driegroepscombinaties van komend schooljaar
met elkaar besproken. We gaan werken met drie groepen. Het is nog niet duidelijk welke
combinaties we gaan maken. We bekijken goed welke mogelijkheden er zijn en waar eventuele
moeilijkheden zitten, zodat we op het moment zelf een weloverwogen keuze met elkaar kunnen
maken. De komende periode willen we hier steeds concreter met elkaar vorm aan geven.
Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2:
We merken dat sommige kinderen steeds eerder op school komen. Vanaf 08.15 uur is de
leerkracht in de klas aanwezig en kunnen de kinderen in de klas komen.

