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Flitskrant van obs Lydinge

Aan de ouders, verzorgers,

Leens, 6 juli 2017

Agenda
07 juli
11 juli
13 juli
18 juli
19 juli

Rapporten mee
Zomerfair!!
Rapport gesprekken
Vakantie lezen groep 3 en 4
Juf Jantina afwezig, juf Petra heeft deze dag de groepen 7 en 8

Jarigen
11 juli
13 juli
16 juli
18 juli

Lucas Vos
Merel Franken
Bram Hovius
Adrienne Veenstra

Zomerfair
Op dinsdag 11 juli houden we de zomerfair van 17.00 tot 19.00 uur op de Lydinge. In de bijlage is de flyer te
vinden.
Facebook
Nog niet alle briefjes zijn binnen. Deze ontvangen we graag, zodat we zo snel mogelijk de facebook pagina
kunnen gaan gebruiken.
Rapportgesprekken
De gesprekken aan het einde van het schooljaar zijn op eigen aanvraag of op aanvraag van de leerkracht.
De meeste gesprekken zijn onderling al gepland, als u nog graag een gesprek met de leerkracht op prijs
stelt, wilt u dit dan voor dinsdag 11 juli aangeven bij de desbetreffende leerkracht.
Nieuws uit de groepen
Groep 3 en 4:
Op dinsdag 18 juli gaan de groepen 3 en 4 om 10.45 uur naar de bibliotheek. Ze gaan daar boeken lenen
die ze thuis in de vakantie kunnen lezen.
Anne-Wil viert haar verjaardag op donderdag 20 juli (de hele dag). Informatie hierover krijgen de leerlingen
via een apart briefje omdat het nog even duurt.
Groep 5 en 6:
Donderdag 20 juli viert Juf Ellen haar verjaardag. Bij mooi weer is het de bedoeling om ‘s middags met z’n
allen (groep 5,6) naar het zwembad te gaan, dus die dag graag zwemkleding en een handdoek meegeven
aan uw kind. Heeft uw kind een abonnement, dan mogen ze die meenemen.
Groep 7 en 8:
Schoolreis
We hebben weer een prachtige schoolreis gehad. We hebben ook nog bezoek gehad van de andere juffen
en meester. Het was erg gezellig. Er werd gedanst en opgetreden. De groep bestond opeens alleen uit
meisjes. De bonte avond was een groot succes. Natuurlijk willen we Richard Davids hartelijk bedanken voor
het brengen en halen van de fietsen en de bagage.
Afscheid groep 8 donderdag 20 juli.
De leerlingen kunnen donderdag om half drie op school blijven. We vertrekken om drie uur. Om half zes zijn
we terug bij school. Ze hebben dan al gegeten. Wij nemen dan afscheid van groep 8 samen met de ouders
en de leerkrachten. Dit zal tot ongeveer half zeven duren. Vrijdag 21 juli heeft groep 8 al vakantie.

Omdat het einde van het schooljaar in zicht is en we dit
afgelopen schooljaar vaak een beroep hebben kunnen doen
op jullie, als ouder(s), willen we jullie daar erg voor
bedanken.
Mede door jullie inzet is er veel mogelijk. We zijn jullie hier
erg dankbaar voor!

Team Lydinge

