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Aan de ouders, verzorgers,
Agenda
04 sept
18 sept

Leens, 20 juli 2017

Eerste schooldag
Marge dag!! (alle leerlingen vrij)

Nieuw School
Het afgelopen half jaar zijn de Regenboog, peuterspeelzaal en de Lydinge veel in overleg geweest over de
nieuwbouwplannen. Dit krijgt steeds meer vorm en we komen steeds dichter bij de datum waarop we straks
samen in een nieuw schoolgebouw zitten.
We willen deze overgang zo goed mogelijk laten verlopen en hebben met de betrokkenen het afgelopen
schooljaar gekeken naar een methode die ons daarbij ondersteunt. We zochten naar een nieuwe methode
voor de sociaal emotionele ontwikkeling. We hebben verschillende methodes geprobeerd en bekeken. Een
aantal weken geleden hebben we met elkaar gekozen voor de methode “De vreedzame school’’.
Met deze methode gaan we komend schooljaar beginnen. Voorafgaande aan elk nieuwe blok van de
methode hebben alle collega’s (Regenboog, peuterspeelzaal en de Lydinge) samen een bijeenkomst. Op
het moment dat we daadwerkelijk samen in de nieuwe school starten hebben we allemaal dezelfde
afspraken over de manier hoe we met elkaar omgaan. We streven ernaar om samen dezelfde regels te
hanteren op de scholen. Ook zal er een werkgroep worden gevormd en er komt
een informatieavond voor de ouders. Via deze weg brengen we u alvast op de
hoogte en het komende schooljaar zult u hier vaker wat van te horen krijgen via
de Flits.
De startbijeenkomst voorafgaande aan het nieuwe schooljaar zal op
donderdagochtend 31 augustus op de Lydinge plaatsvinden, met de collega’s
van de peuterspeelzaal en de Regenboog.
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor
sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de
school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien
voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te
nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor
elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Margedag
Op maandag 18 september hebben wij een margedag gepland. Dat betekent dat alle leerlingen deze dag vrij
zijn. We melden dit alvast, zodat u dit op de kalender kunt zetten. In het begin van het nieuwe schooljaar
krijgt u het informatieboekje met daarin alle nieuwe informatie voor het komende schooljaar.
Vakantie
We wensen u allemaal een hele fijne vakantie! Team Lydinge

Namens de OR:
Zomerfair
Afgelopen dinsdag was onze eerste Zomerfair. Volgens ons best wel een succes.
De sfeer was prettig, het weer werkte mee en het was gezellig druk! Er waren veel activiteiten zoals
schminken, blik gooien, voetbalspel en sjoelen. Daar werd door de kinderen gretig gebruik van gemaakt.
Het eten was ook prima verzorgd je kon kiezen uit een broodje hamburger of een broodje knakworst. Vooral
de hamburgers waren erg in trek! Verder waren er ook nog heerlijke kokosmakronen, moorkoppen, cup
cakes en eierkoeken te koop.
Ook de knutselwerkjes die de kinderen hadden gemaakt voor de verkoop deden het goed. Er waren leuke
dingen gemaakt en de verkoop ging goed.
Ook het rad van avontuur mocht natuurlijk niet ontbreken. We hadden veel mooie, gesponsorde prijzen
gekregen. Er was voor elk wat wils, dus de lootjes verkochten prima!
We hebben een zeer mooie opbrengst die ten goede komt aan school en de kinderen. We hebben met z’n
allen een bedrag opgehaald van € 601,34!!! Een ontzettend mooie prestatie waar we als kleine school heel
erg trots op mogen zijn!
De ouderraad wil een ieder bedanken voor zijn/haar komst en
wil graag van de gelegenheid gebruik maken om de sponsoren
te bedanken!
Knol elektro, Handwerken XL, salon Coby, Modehuis Ekster,
Bakker Peters, The wild rosé,
Bloemenhuis Leens, Koen Overdevest, De Marskramer,
Bouwmarkt van Duinen, Carwash Aqua Clean,
Alle ondernemers van het Winkelhuis, de Dio Drogist, Kapsalon
Haarscherp, Marjan’s Haarexpressie, de Jumbo, schoenmode
Zuidema, mijn-hartendief.nl, Loonbedrijf Geertsema, Huisdier
&zo en dorpsvereniging Lauwerzijl voor het lenen van zoveel
spullen!
Wij zijn dankbaar voor alle beschikbaar gestelde prijzen. Het was een hele gezellige gezamenlijke afsluiting
van het schooljaar.

Namens juf Anne-Wil:
Zoals jullie weten is 21 juli 2017 mijn laatste dag op de Lydinge. Na twee jaar op de Lydinge te hebben
gewerkt, ga ik volgend schooljaar fulltime invallen in de pool van L&E. Maar wat heb ik het ontzettend naar
mijn zin gehad deze twee jaar! We hebben erg hard gewerkt, heeeeeeel veel geleerd (zoals groep 3/4 altijd
zegt), veel bereikt met elkaar en natuurlijk werd er ook veel gelachen!  Kortom, het was een hele leuke
tijd!! Ook de collega's wil ik bedanken voor de afgelopen twee jaar. Ik heb het erg naar mijn zin gehad in dit
team!
Ik vind het super jammer dat ik volgend jaar niet meer op de
Lydinge zal werken, maar wie weet kom ik nog wel een keertje
een dagje invallen! En anders, dat beloof ik jullie bij deze, kom
ik zeker nog wel een keer langs!
Ik wens jullie een fijne vakantie en heel veel succes voor de
toekomst!!
Juf Anne Wil

