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Flitskrant van obs Lydinge

Aan de ouders, verzorgers,

Leens, 13 juli 2017

Agenda
18 juli
19 juli

Vakantie lezen groep 3 en 4
Juf Jantina afwezig, juf Petra heeft deze dag de groepen 7 en 8

Jarigen
13 juli
16 juli
18 juli

Merel Franken
Bram Hovius
Adrienne Veenstra

Zomerfair
We kijken terug op een gezellige zomerfair. Bijna alle ouders waren aanwezig en we hebben buiten kunnen
genieten van lekker eten, drinken en meerdere activiteiten. Dank aan de ouderraad voor de organisatie.
Als u niet in de gelegenheid bent geweest om de werkjes van uw kinderen te kopen is daar nog tot
donderdag 20 juli de mogelijkheid voor. De leerkrachten hebben de werkjes nog tot die tijd in de klas.

Facebook
We willen heel graag met de facebook pagina beginnen, maar nog niet alle briefjes zijn binnen. Deze
ontvangen we graag nog voor de zomervakantie.
Schoolreis
Maandag 17 juli gaan wij met de groepen 1 t/m 6 met de bus naar Appelscha. We vertrekken om 8.45 uur en
verwachten om 15.00 uur weer terug bij school te zijn.
We gaan in groepjes door het park.
Op het park is er de hele dag ranja beschikbaar en tussen de middag krijgen we patat met wat te drinken en
een ijsje. U kunt zelf nog drinken en wat lekkers meegeven, wat lekkers hoort natuurlijk ook bij een
schoolreis, maar we vragen u wel dit met mate te doen.
Het kan handig zijn om de kinderen extra kleding mee te geven voor het geval ze nat worden. Er is namelijk
een waterglijbaan aanwezig in het park.
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.
Juf 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.

