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Flitskrant van obs Lydinge

Aan de ouders, verzorgers,

Leens, 1 juni 2017

Agenda
12 en 13 juni
5 juni t/m 9 juni
3 juli
7 juli
13 juli

Juf Jantina afwezig, juf Anne-Wil heeft deze dagen groep 7 en 8
Pinkstervakantie
Margedag, alle leerlingen vrij!!!
Rapporten mee
Rapport gesprekken

Jarigen
06 juni
19 juni

Lisanne Sinnema
Vera Littel

Buiten gymmen
Meester Menko Wiersma gaat vanaf maandag 12 juni buiten gymmen. Vanaf deze datum hoeven de
leerlingen niet meer op maandag opgehaald worden vanaf de sporthal. Wilt u zorgen voor goede (buiten)
gym-schoenen en kleding.
Formatie
De afgelopen periode hebben we met het gehele team gekeken naar de formatie voor komend schooljaar.
Er zijn verschillende mogelijkheden besproken. Op dit moment hebben we een opzet waarin we de verdeling
voor komend schooljaar op een zo gunstig mogelijke manier hebben weggezet. In deze opzet kunnen nog
kleine wijzigingen plaatsvinden. In de volgende MR vergadering bespreken we de opzet met de MR. Daarna
plannen we een informatieavond waarvoor alle ouders een uitnodiging zullen krijgen.
Facebook
Er is al langere tijd de wens om een facebook pagina op te zetten voor de Lydinge. We hebben ervoor
gekozen om een proefpagina aan te maken. Deze pagina is getest door de MR en de OR. Op deze manier
konden we ervaren welke mogelijkheden er allemaal zijn. Deze periode zijn we nu aan het afsluiten en op
korte termijn zal de facebook pagina voor alle geïnteresseerden beschikbaar zijn.
Daarvoor hebben we wel toestemming nodig voor het plaatsen van foto’s van uw kinderen.
De kinderen krijgen hiervoor een brief mee naar huis, waarin toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen
van foto’s.
Rapport
We hebben u eerder al eens laten weten dat we bezig zijn met een nieuw rapport. We willen vanaf komend
schooljaar 2017-2018 hiermee starten. Op dit moment zijn we bezig met de vormgeving en de inhoud.
HVO en GVO
Uit de aanmeldingsbriefjes blijkt dat er te weinig opgave is voor de GVO lessen komend schooljaar. Hierdoor
kunnen wij komend schooljaar alleen de HVO lessen aanbieden. Deze lessen kunnen dan wel gevolgd
worden door alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8.
Citotoetsen
Vanaf 14 juni t/m 6 juli gaan de kinderen bezig met de half jaarlijkse Cito-toetsen. Vanaf groep 6 tellen de
resultaten van deze toetsen mee voor het advies van het voortgezet onderwijs. We zorgen voor een rustige
periode waarin de kinderen zich op de toetsen kunnen richten.
Schoolreisjes
NB Nog niet alle betalingen zijn binnen, zou u hier nog even aan willen denken.
Betaling in termijnen is altijd mogelijk.
De ouderbijdrage voor het schoolreisje bedraagt €20,00. De kosten voor het schoolkamp bedragen €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.

.
Nieuws uit de groepen
Groep 3 en 4:
Waterspelletjes Leens
Op dinsdag 4 juli 10.30 tot 11.45 uur zijn er voor de leerlingen van de groepen 3 en 4 waterspelletjes in het
zwembad in Leens. Voor deze ochtend hebben we nog begeleiding nodig die ook in het water gaat. U kunt
zich hiervoor opgeven bij de leerkrachten Mieken en Anne-Wil.

