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Flitskrant van obs Lydinge

Aan de ouders, verzorgers,

Leens, 30 maart 2017

Agenda
03 en 04 april
06 april
11 april
11 april
12 april
12 april
13 april
14 april
16 april
19, 20 en 21 april
21 april

Juf Jantina vrij, juf Anne-Wil geeft deze dagen groep 7 en 8 les
Margedag, alle leerlingen vrijdag!
Groepen 1 en 2 naar de bibliotheek
Afsluiting Scoor een boek
Verjaardag juf Jantina
Voorleeswedstrijd
(Paas)knutselmiddag
Goede vrijdag, alle leerlingen vrij
Tweede paasdag, alle leerlingen vrij
Cito eindtoets groep 8
Koningsspelen, ’s middags zijn alle leerlingen vrij om 12.00 uur!

Jarigen
13 april

Levi Bolhuis

Rapporten
Nog niet alle rapporten zijn weer ingeleverd. Wilt u hieraan denken.
Koningsspelen
Op vrijdagochtend 21 april zijn de koningspelen. We vieren de koningsspelen samen met de twee andere
basisscholen in Leens. De kinderen zijn deze ochtend verdeeld over de drie verschillende locaties. Elke
locatie zorgt voor zijn eigen begeleiders. Wij hebben nog 6 begeleiders nodig die deze ochtend mee
kunnen helpen bij het begeleiden van de spelletjes. U kunt zich hiervoor opgeven bij juf Anne-Wil en juf
Mieke.
We hopen dat het ons lukt om deze ochtend alle groepjes te voorzien van begeleiding, daarbij hebben we
uw hulp nodig!
Voorleeswedstrijd
Op 12 april is de voorleeswedstrijd in Veendam, waaraan Vera meedoet. We vertrekken (met de leerlingen
uit de klas die meewillen) om 12.30 uur en verwachten rond 18.30 uur terug te zijn. We gaan haar
aanmoedigen en wensen haar veel succes!
Groep 1 en 2:
Op woensdagochtend 11 april gaan de groepen 1 en 2 onder begeleiding lopend naar de bibliotheek. We
gaan in groepjes verschillende dingen doen.
Groep 5 en 6:
Op woensdag 11 april wordt ‘Scoor een boek’ op een sportieve manier voor groep 5/6 afgesloten.
We vertrekken om 8.30 uur richting het sportveld van VV Winsum en zijn om ongeveer 10.30 uur weer terug.
Het is handig om sportieve kleding aan te trekken voor deze dag en een extra paar schoenen mee te
nemen, omdat het veld nog nat kan zijn. De kinderen moeten zelf drinken meenemen, daar krijgen ze een
traktatie.
Groep 5/6 heeft de laatste tijd flink gelezen, o.a. in de leuke boeken die we voor dit leesproject mochten
lenen van de bibliotheek. Er zijn al heel wat stickers geplakt voor alle gelezen boeken. Natuurlijk blijven we
ook na ‘Scoor een boek’ lekker lezen!

Groep 7 en 8:
De Citoeindtoetsen zijn 19, 20 en 21 april voor de leerlingen van groep 8. Op deze dagen gaan de leerlingen
van groep 7 naar de klas van groep 5 en 6.
Op 12 april is juf Jantina ook jarig. Ze viert haar verjaardag met de klas. De kinderen hoeven hun
huiswerkmap deze dag niet mee te nemen.

