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Flitskrant van obs Lydinge

Aan de ouders, verzorgers,

Leens, 15 april 2017

Agenda
13 april
14 april
17 april
18, 19 en 20 april
21 april
24 april – 30 april
04 mei
24 mei

(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!
Meivakantie
GGD onderzoek voor de leerlingen van groep 2 en 7
Schoolfotograaf komt op school

Jarigen
13 april
29 april

Levi Bolhuis
Daniella Hoeksema

Paaseieren zoeken

Dit jaar kwam de ECHTE paashaas langs en die heeft ons geholpen met het verstoppen van alle lekkere
eieren. Bedankt Paashaas en oudercommissie

Citotoetsen
De leerlingen van groep 8 hoeven tijdens de Cito-toetsen geen extra eten of drinken mee. Het is voldoende
om wat voor de pauze van 10.15 uur mee te nemen en voor de lunch.
Schoolreisjes
De bestemmingen en data voor de schoolreisjes zijn bekend. We hebben gekozen om de groepen 1 t/m 6
naar dezelfde locatie te laten gaan, zodat we met een bus op schoolreisje kunnen gaan. We gaan op
maandag 17 juli met de bus naar Appelscha.
De groepen 7 en 8 gaan op woensdag 28 juni t/m vrijdag 30 juni op kamp. Juf Jantina en juf Ellen gaan mee
als begeleiding. We zijn nog in overleg wie juf Ellen deze donderdag gaat vervangen en vrijdag zal meester
Ewart les geven aan de leerlingen van groep 5 en 6.
In overleg met de oudercommissie is afgesproken dat ze een bijdrage leveren aan het schoolreisgeld. Deze
actie komt doordat er eerder jaren in de laatste schoolweek een versnapering werd verzorgd door de
oudercommissie. De versnapering tijdens het schoolreisje bekostigd nu de oudercommissie.
Dat houdt in dat de oudercommissie voor alle schoolreisjes (ook het kamp van groep 7 en 8) een bijdrage
levert aan de kosten. We zijn hier heel blij mee en denken dat we op deze manier de schoolreiskosten ook
wat betaalbaarder kunnen houden.
De ouderbijdrage voor het schoolreisje bedraagt €20,00. De kosten voor het schoolkamp bedrage €55,00. U
kunt de kosten voor het schoolreisgeld overmaken op de bankrekening van school: OBS Lydinge
NL69RABO 0313 0576 80 o.v.v. de naam van uw kind en de schoolreis.
Formatie
Er is dit jaar geprobeerd om binnen Lauwers en Eems veel eerder dan normaal de formatie voor de
verschillende scholen rond te hebben. Er is door een werkgroep een stappenplan gemaakt, dit gaf
duidelijkheid voor iedereen en heeft mede geleid dat nu al bekend is hoeveel formatie elke school toegekend
krijgt. De Lydinge heeft op basis van een aantal criteria extra formatie toegekend gekregen. Wij zijn erg blij
met deze extra formatie en dat er al in zo’n vroeg stadium bekend is.
Dat betekent dat elke school nu zelf gaat inplannen welke combinaties er gemaakt gaan worden. Wie werkt
er op welke dagen en aan welke klas wordt er les gegeven. Voor de Lydinge zal het inhouden dat we op
sommige momenten met drie groepen in een klas gaan werken. Het is al langer bekend dat we op basis van
het aantal leerlingen recht hebben op drie groepen. We hebben komend schooljaar extra formatie gekregen
zoals eerder hierboven staat beschreven.
De komende periode bespreken we alle mogelijkheden met de teamleden en de daarbij horende voor- en
nadelen. In overleg met de MR is afgesproken om na de volgende MR vergadering de ouders via een
informatieavond op de hoogte te brengen van de keuzes voor komend schooljaar. Zoals het er nu uitziet zal
deze informatieavond gepland worden op dinsdag 23 mei.
Voorleeswedstrijd

Woensdag zijn wij met de kinderen van groep 7 en 8 naar Veendam gegaan om Vera aan te moedigen bij de
finale van de regionale nationale voorleeswedstrijd. Vera heeft het ontzettend knap gedaan. Ze kon zich
goed inleven in het verhaal, ze gebruikte haar stem erg goed en durfde pauzes te nemen. Ze kon de jury
helaas niet overtuigen en dat betekende dat ze niet heeft gewonnen. We zijn ontzettend trots op Vera. Door
haar mochten we allemaal naar de finale. Bedankt Vera!

Groep 1 en 2:

Voorgelezen worden is natuurlijk altijd heel gezellig en goed voor de taalontwikkeling. Vandaag hadden de
leerlingen van groep 1 en 2 geluk, want dat gebeurde ook nog in de bibliotheek. Daarnaast hebben we
geleerd hoe we een boek van de bibliotheek kunnen lenen. Dit hebben we gelijk uitgeprobeerd en elk kind
heeft een boek van de bibliotheek geleend voor op school. Ook hebben we verschillende leuke activiteiten
gedaan die betrekking hadden op lezen en letters. We willen de ouders die mee zijn gegaan als begeleiders
hiervoor graag bedanken.
Groep 5 en 6:

Op dinsdag 11 april ging groep 5/6 naar de afsluiting van Scoor een boek. De deelnemende scholen hadden
gezamenlijk meer dan 5000 boeken gelezen!
Er was een leuk sportparcours uitgezet op de velden van VV Winsum. We moesten over een stormbaan, met
een heel grote bal een parcours afleggen, scoren in een hoge basket, een estafette lopen, woorden vormen
enz.
Aangezien we maar een kleine groep hebben, was het best intensief, omdat ze heel snel na elkaar weer aan
de beurt waren. Maar ze hebben het super gedaan! We hadden in totaal 151 punten behaald, wat een
mooie prestatie was. We hebben niet gewonnen, maar hebben wel een erg leuke en sportieve ochtend
gehad. De ochtend werd met een lekker ijsje afgesloten.

Groep 7 en 8:

Juf Jantina mocht op haar verjaardag niet eerder dan 08.30 uur op school komen en tot onze verbazing was
ze er ook echt niet eerder.
De leerlingen waren al erg vroeg op school om de klas te versieren. Om 8.30 uur hebben we met de hele
school en ouders voor Juf Jantina gezongen terwijl ze ondertussen door de erehaag moest lopen/kruipen!
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben heel erg hun best gedaan om Jantina een Super verjaardag te laten
beleven. Bedankt namens Juf Jantina.

