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Flitskrant van obs Lydinge

Aan de ouders, verzorgers,
Agenda
14 februari
15 februari
16 februari
27, 28 februari
20 februari – 26 februari
06 maart
07 maart
Jarigen
10 februari
11 februari
13 februari
18 februari
24 februari

Leens, 9 februari 2016

Juf Jantina afwezig, Juf Anne-Wil heeft deze dag groep 7/8
Vera doet mee aan de voorleeswedstrijd
Rapporten gaan mee
10-minutengesprekken
Voorjaarsvakantie
Voorstelling groep 1 en 2
Voorstelling groep 3 en 4

Stijn van den Berg
Koert Davids
Naomi van der Toorn
Roan Benes
Bjorn Knol

Nieuwe leerling
Kevin van den Berg wordt 27 februari 4 jaar. Kevin komt dan in groep 1. We wensen Kevin een heel fijne
schooltijd op de Lydinge en hopen dat hij het naar zijn zin krijgt bij ons.
10-minutengesprekken
Volgende week gaan de uitnodigingen voor de 10-minutengesprekken mee naar huis. We streven ernaar om
uiterlijk woensdag 15 februari het rooster klaar te hebben. Mocht u op de tijd waarop u bent ingedeeld niet
kunnen, probeer dan zelf te ruilen met een andere ouder en geef dit door aan de betreffende leerkracht.
De leerlingen van groep 7 worden samen met hun ouders op het gesprek verwacht.
Scoor een boek:
Groep 5/6 doet weer mee aan Scoor een boek!, een leesproject van de bibliotheek in combinatie met FC
Groningen in de Maatschappij. Dit project duurt 10 weken en voor elk gelezen boek kunnen de kinderen een
sticker plakken op een speciale poster. Na 10 weken kunnen we zien hoeveel boeken er zijn gelezen en is
er weer een sportieve afsluiting.
Tevens hebben we 20 boeken te leen gekregen van de bibliotheek en hierin zijn ze al enthousiast begonnen
te lezen. Sommige kinderen hebben al een spannend of juist grappig stukje uit het boek voorgelezen in de
klas.
Ook is er dit jaar een thuiseditie. De kinderen die hieraan mee willen doen, krijgen een poster mee naar huis
en dan kan er thuis ook voor elk gelezen boek een sticker worden geplakt.

Allen een leuk boek, klaar voor de start van Scoor een boek!

Juf Nadja
Juf Nadja komt vanaf 17 februari elke vrijdag in de groepen 1 en 2. Nadja zit op de AOC Terra en gaat hier
haar (snuffel)stage lopen. Ze zal in totaal 8 vrijdagen aanwezig zijn.
Schoolvoetbal
In overleg met de kinderen van groep 7 en 8 is er besloten dit jaar niet mee te doen met het schoolvoetbal
toernooi. Er zitten weinig tot geen voetballers in de groep. Het komende jaar bekijken we of we wel weer
mee kunnen doen.
Luizen
In groep 3 en 4 zijn luizen geconstateerd. Er is gecontroleerd en de leerling is behandeld. De luizen
commissie blijft het controleren. Wilt u ook zelf uw kinderen blijven controleren, alvast bedankt hiervoor.
Onderzoek gescheiden ouders
De universiteit heeft ons gevraagd de ouders te informeren over een onderzoek naar gescheiden ouders. De
universiteit is op zoek naar ouders die ze hiervoor kunnen benaderen. In de bijlage is hierover meer
informatie te vinden.
GGD
De GGD is vanaf nu ook via de app bereikbaar. Zie bijlage
Tevredenheidsenquête
De uitslag van het tevredenheidsenquête is binnen. Deze is met het team en de MR besproken. Uit het
onderzoek komt naar voren dat jullie (de ouders) het team en de leerlingen het op heel veel gebieden met
elkaar eens zijn. Er staan geen opvallende dingen in. De onderwerpen waarover men minder positief is, zijn
bekend en zijn opgenomen in het schooljaarplan. Daarnaast is er door een nieuwe schoolleider ook veel
verbeterd. Hiermee bedoelen we dat er een duidelijk aanspreekpunt is, dat de doelen duidelijk weggezet
worden en dat er meer tijd is voor het geven van goed onderwijs aan de kinderen.
Houtsnippers
Zoals jullie misschien al gezien of gehoord hebben, zijn er nieuwe houtsnippers op het plein. Met veel plezier
hebben de kinderen een groot deel kunnen verdelen. We zoeken nog (een) ouder(s) die het laatste beetje
hout goed kunnen verdelen, zodat het een egaler geheel wordt. Tijd en datum is geheel eigen keuze.

Voorstelling
Dit jaar gaan alle groepen een keer naar een theater voorstelling. Voor de groepen 1 t/m 4 is dat de
voorstelling “Ed de strandjutter”. De groepen 5 t/m 8 gaan later dit jaar naar een voorstelling (als hier meer
informatie over is, melden we dit). De voorstelling voor de groepen 1 t/m 4 is in de theaterzaal van de
Blauwe Schuit in Winsum.
-Groep 1/2 gaan maandag 6 maart naar de voorstelling van 10.45-11.30 uur
-Groep 3/4 gaan dinsdag 7 maart naar de voorstelling van 13.30-14.30 uur
We hebben voor deze twee dagen vervoer nodig om naar Winsum te komen. Als u deze momenten
beschikbaar bent, kunt u zich alvast opgeven bij de leerkrachten.
Omdat de voorstelling werkt met een koptelefoontje is nog niet helemaal duidelijk of alle ouders die rijden
ook mee kunnen naar de voorstelling. We proberen dit wel te regelen.
Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2:
Juf Marcia is zondag 19 februari jarig. Ze viert vrijdag 17 februari haar verjaardag met de groepen 1 en 2. Op
deze dag hoeven de kinderen van deze groep geen eten of drinken mee te nemen voor de pauze.

