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Aan de ouders, verzorgers,
Agenda
28 t/m 30 juni
3 juli
4 juli
4 en 6 juli
7 juli
11 juli
13 juli
17 juli
20 juli
21 juli

groepen 7 en 8 op kamp
Margedag, alle leerlingen vrij!!!
Waterspelletjes groepen 3 en 4
Schoonmaken in de groepen 1 en 2
Rapporten mee
Zomerfair
Rapport gesprekken
Schoolreis groepen 1 t/m 6
Afscheid groep 8 leerlingen
Groep 8 leerlingen al vrij!!!

04 sept

Start eerste schooldag

Jarigen
27 juni
29 juni

Mike en Robin Geertsema
Marlise Sinnema

Leens, 22 juni 2017

Rapportgesprekken
De laatste gesprekken van het schooljaar zijn altijd facultatief. Mocht de leerkracht een gesprek wenselijk
vinden, dan plannen ze deze in, maar dit zal niet voor alle leerlingen het geval zijn. Als u zelf graag een
gesprek wilt, is dit altijd mogelijk. U kunt dit dan aangeven bij de leerkracht.
Formatie
De formatie is bijna rond voor alle scholen, zo ook voor de Lydinge. Het gaat nog om de laatste kleine
wijzigingen. We wachten totdat alle scholen weten welke leerkracht er komend schooljaar voor welke
groep(en) staat. Dit kost veel tijd, omdat er met veel mensen overleg moet plaatsvinden en sommige
leerkrachten op meerdere scholen werken. We zijn er druk mee bezig en verwachten snel de planning van
komend schooljaar te kunnen melden.
Zomerfair
Op dinsdag 11 juli organiseren we een zomerfair voor iedereen. Van 17.00 uur tot 19.00 uur bent u welkom.
Via een flyer worden dorpsgenoten uitgenodigd, maar voor deze mensen start de fair om 17.30 uur. Dit doen
we zodat de eigen ouder(s) eventueel zelf de knutselwerken van de eigen kinderen kunnen kopen. Er zijn
verschillende leuke activiteiten voor ouders en kinderen. Tevens is er de mogelijkheid om te eten (broodje
hamburger, broodje knakworst, gebak, cake) en iets te drinken. Hiervoor vragen we een bijdrage. De
opbrengst wordt gebruikt voor de activiteiten die de ouderraad het gehele schooljaar organiseert samen met
de school
Gym
Meester Menko heeft na de zomervakantie een baan aangeboden gekregen bij zijn andere werkgever. Dit
houdt in dat wij in het begin van het nieuwe schooljaar een andere vervanger voor juf Annemiek
(gymleerkracht) krijgen. Gelukkig kunnen we u melden dat we al iemand hiervoor gevonden hebben.
Meester Jos vervangt juf Annemiek nu al op andere scholen en hij wil graag op de maandag onze school
ook gymles gaan geven na de zomervakantie.
Via een subsidie regeling van de gemeente hebben wij de mogelijkheid gekregen om de komende twee
schooljaren een extra vakdocent gymnastiek in te zetten. We gaan daar komend schooljaar mee beginnen.
Dat houdt in dat de gymlessen op vrijdag niet meer door onze eigen leerkrachten gegeven gaan worden,
maar door een vakleerkracht. Dit zal niet juf Annemiek worden, maar beide gymdocenten overleggen samen
met elkaar, zodat de lessen goed op elkaar aan sluiten en er een goede overdracht is.

Facebook
In de vorige flits stond een aankondiging voor een brief waarin we de ouders om toestemming vragen voor
het plaatsen van foto’s. Alle kinderen krijgen deze brief vandaag mee naar huis. We willen graag van alle
kinderen een eigen strookje terug, zodat we van elk kind afzonderlijk een bewijs van wel of niet akkoord
hebben. Alvast bedankt daarvoor.
Schoolreisje groepen 1 t/m 6
Maandag 17 juli gaan we met de bus naar Appelscha. De ouders/begeleiders zijn bekend.
Groepen 1 en 2: Monique Hovius, Melanie Zijlstra, Wilma Nienhuis en Carolien van Wijk
Groepen 3 en 4: Tecla Geertsema, Sijke Bolhuis en Patricia van Wijk
We vertrekken om 08.45 uur van school en verwachten rond 15.00 uur terug te zijn. De kinderen krijgen op
het park patat met een pakje drinken en een ijsje. Er is onbeperkt ranja voor de kinderen aanwezig.
Wilt u zelf voor eventueel extra kleding en zonnebrandcrème zorgen?
Willen alle ouders die nog niet betaald hebben, het geld zo snel mogelijk overmaken, zodat wij de betaling
van de bus en de accommodatie ook kunnen betalen. Als de betaling van de schoolreisjes door bepaalde
redenen niet mogelijk is, kunnen we hier regelingen voor treffen. U kunt dit aangeven bij de schoolleider en
of leerkracht, zodat we kunnen overleggen welke mogelijkheden er zijn.
VakantieBieb Lezen
Vorig jaar zijn dankzij de VakantieBieb-app duizenden kinderen in de zomer blijven lezen. Een geweldige
ontwikkeling, want door te blijven lezen tijdens de vakantie wordt een terugval van AVI-niveau tegengegaan,
zoals ook uit onderzoek blijkt. Deze zomer komt de Bibliotheek daarom weer met een nieuwe editie van de
VakantieBieb-app met leuke jeugd-e-books voor leerlingen van groep 3 t/m 8.
De kinderen krijgen de flyer mee waarop de benodigde informatie staat om hiervan gebruik te maken.
Vakantie rooster
Vakantie
Zomervakantie 2017
Herfstvakantie
Kerstvakantie
1
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
e
2 Paasdag
2
Meivakantie
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Pinkstervakantie
Zomervakantie 2018

Schoolvakanties 2017-2018
Periode PO L&E
22 juli t/m 3 september 2017
21 okt 2017 t/m 29 okt 2017
23 dec 2017 t/m 7 jan 2018
24 feb 2018 t/m 4 mrt 2018
30 maart 2018
2 april 2018
27 apr 2018 t/m 13 mei 2018
27 april 2018 (valt in de meivakantie)
5 mei 2017 (valt in meivakantie)
valt in de meivakantie
21 mei 2018
21 jul 2018 t/m 2 sep 2018

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2:
Op dinsdag 4 juli en donderdag 6 juli willen we graag het materiaal en het lokaal van de groepen 1 en 2
schoonmaken tussen 11.00 en 12.00 uur. We zouden het erg fijn vinden als we dit met elkaar kunnen doen.
Hoe meer handen hoe sneller we alles weer fris hebben voor het nieuwe schooljaar. Er hangt een lijst bij de
deur van de klas waarop u kunt invullen wanneer u beschikbaar bent om mee te helpen.
Daarnaast de vraag om zelf een emmer en benodigdheden mee te nemen. Alvast bedankt voor jullie hulp.

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 Mieke en Anne-Wil.
We hebben helaas nog geen enkele aanmelding binnen. Als het ons niet lukt om 4 hulpouders te vinden,
kunnen we niet aan deze activiteit meedoen, dit zouden we erg jammer vinden.
Biebbezoek
In een van de laatste schoolweken (datum wordt bekend gemaakt in de volgende flits) zullen de groepen 3
en 4 een bezoek gaan brengen aan de bibliotheek om boeken uit te zoeken die ze kunnen lezen in de
vakantie. Dit is een onderdeel van het project ‘vakantielezen’. Om boeken te kunnen lenen, moet iedere kind
lid zijn van de bibliotheek en een bibliotheekpas hebben. Indien u kind nog niet lid is, kan het kind lid worden
d.m.v. het formulier dat 22 juni 2017 is meegegeven aan de kinderen. In dit formulier wordt uitgelegd wat
vakantielezen inhoudt en op de achterkant staat het aanmeldingsformulier. Aanmelden kan uiterlijk tot 1 juli
2017. We zouden het heel fijn vinden als alle kinderen tijdens het bezoek aan de bibliotheek een boek kan
lenen.
Groep 5 en 6:
Doordat juf Ellen en juf Jantina op kamp zijn met de kinderen van de groepen 7 en 8, staan er op deze
dagen andere leerkrachten voor de groepen 5 en 6.
Op donderdag 29 juni geeft juf Petra de groepen les en op vrijdag 30 juni zal meester Ewart de groepen les
gaan geven. Meester Ewart geeft normaal gesproken op vrijdag les aan de groepen 7 en 8.

