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Flitskrant van obs Lydinge

Aan de ouders, verzorgers,

Leens, 2 maart 2017

Agenda
06 maart
06 maart
07 maart

Juf Jantina vrij, juf Anne-Wil geeft deze dag groep 7 en 8 les
Voorstelling groep 1 en 2
Voorstelling groep 3 en 4

Jarigen
12 maart
14 maart
18 maart

Tino Bolhuis
Lisa van Wijk
Mila de Gier

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.
Rekenen
Zoals al eerder in de Flits is aangegeven, werken we, naast de reguliere rekenmethode, met een nieuwe
digitale rekenmethode ‘Rekentuin’. In deze methode oefenen de kinderen verschillende oefeningen. Deze
oefeningen passen zich automatisch aan, aan het niveau van de kinderen. We hebben met elkaar
afgesproken dat de kinderen ook thuis kunnen oefenen. Als het goed is weten de kinderen zelf de
wachtwoorden en gebruikersnaam. www.rekentuin.nl
Veel plezier met oefenen!!

Jumbobestelling
De levering van de Jumbo bestellingen duurt erg lang, we hebben de helft binnen. We hadden het leuk
gevonden om dit als geheel pakket te showen, maar omdat het nu nog niet allemaal binnen is, hebben we
de ontvangen bestelling alvast uitgepakt, zodat de kinderen ermee aan de slag kunnen.
Zodra de tweede helft binnen is laten we het u weten. Op dit moment hebben we:
kinetisch zand, een buitenspeelpakket, elektrische potloodslijper, knexx, puzzels en magnetix.
Super fijn dat we op deze manier (gratis) een grote en nuttige bestelling hebben kunnen doen, waar de
kinderen veel plezier aan kunnen beleven, nogmaals bedankt daarvoor!

Voorleeswedstrijd
Woensdag 15 februari heeft Vera voorgelezen bij de regionale voorleeswedstrijd in Winsum, ze heeft erg
goed haar best gedaan en ging er met de eerste prijs vandoor. We zijn super trots op Vera. Ze mag nu naar
de halve finale van de voorleeswedstrijd. Het vindt plaats in Zuidhorn op woensdag 8 maart.
We wensen haar heel veel succes!

Voorstelling groep 1 en 2
Op maandag 6 maart gaan de groepen 1 en 2 naar de voorstelling ‘Strandjutter Ed’.
We vertrekken om 10.00 uur en verwachten terug te zijn om +/- 12.00 uur. De kinderen houden nog een
vervroegde pauze. Wanneer we terug zijn eten we gewoon in de klas. Wilt u hiervoor eten en drinken
meegeven. Bij terugkomst gaan we middageten in de klas.
Willen jullie ervoor zorgen dat er stoelverhogers zijn voor de kinderen.
Als jezelf een koptelefoon meeneemt kunnen we die (als het goed is) daar inpluggen en zo dus wel (als
begeleider) meeluisteren naar de voorstelling.
Voorstelling groep 3 en 4
Op dinsdag 7 maart willen we met de groepen 3 en 4 ook graag naar de voorstelling, maar op dit moment
hebben we maar twee ouders die kunnen rijden. Dit is niet voldoende. We hopen dat dit nog meer worden,
zodat we wel kunnen vertrekken dinsdag!
Ter info:
We vertrekken om 13.00 uur van school richting Winsum en verwachten rond 14.45 uur terug te zijn op
school. De voorstelling duurt van 13.30 uur tot 14.15 uur. Mochten er broertjes of zusjes even moeten
wachten totdat de ouders terug zijn van de voorstelling, dan vangen we die op school op totdat de groepen 3
en 4 weer terug zijn van de voorstelling.
We hebben minimaal nog 3 auto’s nodig, we hopen echt dat het nog lukt om genoeg ouders te krijgen!
Inloopochtend voor peuters
Op dinsdag 7 maart hebben we een inloopmiddag georganiseerd voor de peuters van Leens.
Er zijn flyers bij de peuterspeelzaal uitgedeeld waarop staat dat de peuters deze middag mee mogen
draaien of even kunnen komen kijken in de groepen 1 en 2 op de Lydinge. Het is zonder opgave.
Rapport
Wij ervaren dat ons rapport niet meer up-to-date is. Vorig jaar zijn we hier met het team ook mee aan de slag
gegaan en willen er dit jaar een vervolg aan geven. We bekijken verschillende rapporten en bespreken wat
we verwachten van een nieuw rapport, welke onderdelen erin naar voren moeten komen en hoe we ermee
om willen gaan.

