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Flitskrant van obs Lydinge

Aan de ouders, verzorgers,

Leens, 16 maart 2017

Agenda
03 april
06 april
13 april
14 april
16 april
21 april

Groep 3 en 4 brengen een bezoek aan de bibliotheek (gymles gaat gewoon door)
Margedag, alle leerlingen zijn vrij!
(Paas)knutselmiddag
Goede vrijdag, leerlingen vrij
Tweede paasdag, leerlingen vrij
Koningspelen, ‘s middags zijn alle leerlingen vrij om 12.00 uur!

Jarigen
18 maart

Mila de Gier

Voorleeswedstrijd

Vera heeft op 8 maart weer erg goed voorgelezen.
Ze is uitgekozen om deel te nemen aan de finale op
woensdag 12 april in Veendam.
We vinden het ontzettend knap dat Vera zo ver is
gekomen. De kinderen van groep 7 en 8 die mee
willen, mogen deze middag mee om Vera te zien
voorlezen. Een gedeelte van de leerkrachten zal
deze middag ook meegaan als publiek. We wensen
haar weer veel succes en een mooie herinnering.

Groep 1 en 2
Mede naar aanleiding van de meeloopmiddag en het overleg dat we hebben met de peuterspeelzaal,
hebben we afgesproken dat de kinderen van de peuterspeelzaal een aantal keren op vrijdagochtend bij ons
op school komen gymmen.
We hebben afgesproken om dit gemiddeld 1 keer in de maand te gaan doen. We leren elkaar zo kennen en
ons speellokaal biedt hiervoor een mooie gelegenheid
Fruit in de pauze
We ervaren dat er steeds vaker in de pauze iets zoetigs (zoals een koek met chocolade) wordt
meegegeven. We willen jullie vragen hierop te letten. We zien graag dat er voor fruit wordt gekozen.
ICT
Binnen L&E zijn er twee grote LCD schermen beschikbaar. Deze rouleren langs de scholen en op dit
moment hebben wij een scherm bij ons op school. Op deze manier kunnen we als leerkrachten en team
onderzoeken of deze nieuwe werkwijze ons bevalt. Het LCD scherm kan je koppelen aan je i-pad waardoor
het scherm van je i-Pad zichtbaar wordt op het LCD scherm. Deze werkwijze is anders dan een digibord.
Beide hebben voor- en nadelen en op deze manier kunnen we een beter keuze maken op het moment dat
we straks in het nieuwe schoolgebouw gaan.

Voorstelling groep 1 t/m 4

Op 6 en 7 maart zijn de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 naar een voorstelling geweest. We hebben erg
genoten van deze voorstelling. We willen ook graag de ouders bedanken die deze middag hebben gereden.
Mede door jullie was het mogelijk om de voorstelling te bekijken.
Klassenbezoeken
De komende periode (april/mei) gaan we als leerkrachten bij elkaar de lessen bekijken. We doen dit op de
momenten dat een andere leerkracht de klas van de andere leerkracht over kan nemen. Bv. Onder gym, hvo
of als juf Petra aanwezig is. We doen dit omdat we denken dat we veel van elkaar kunnen leren. Het geeft
ons als team een beter beeld van elkaar en de school.
Koningsspelen
Voor de Koningsspelen 2017 hebben we nog een aantal begeleiders nodig. In totaal zijn er op dit moment
nog 9 begeleiders nodig. Dit zal dan vooral gaan om het begeleiden van een groepje en/of spel op een van
de drie locaties. We proberen rekening te houden met de verdeling. We kunnen helaas niet garanderen dat
u bij uw kind wordt ingedeeld of dat u meegaat naar de locatie van uw kind. Wilt u de aanmelding graag
doorgeven aan juf Anne Wil of juf Mieke? Bedankt!
Groep 3/4
Op dit moment zijn de kinderen van groep 3 en 4 veel bezig met het automatiseren van verschillende
dingen. Denk hierbij aan de sommen 1 t/m 10, de tafels en het lezen van woorden/het vloeiend lezen van
teksten. We merken dat hier veel mee geoefend wordt thuis. Complimenten daarvoor! Blijf hier vooral mee
doorgaan, wij zijn hier als juffen erg blij mee!!

