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Aan de ouders, verzorgers,
Agenda
05 oktober
09 oktober
07 november

Stakingsdag (alle leerlingen vrij)
Zakelijke ouderavond / uitleg nieuw rapport
Oudergesprekken

Jarigen
28 september
01 oktober

Robin van Vastenhoven
Jolijn van Wijk

Leens, 18 september 2017

Staken
Donderdag 5 oktober zal de school dicht zijn in verband met de staking. Namens Lauwers en Eems is er een
gezamenlijke brief opgesteld voor alle ouders met daarin de uitleg en informatie over de staking. In de
bijlage is deze brief te vinden.
Juf Annemiek
Op 28 juli is juf Annemiek bevallen van Saar. Juf Annemiek komt na de kerstvakantie
weer gymlessen geven. Omdat we Saar allemaal even willen zien, hebben we
afgesproken dan juf Annemiek samen met Saar naar school komt. Op woensdag 27
september om 12:00 uur komen ze samen even langs op de Lydinge.

Inloopmiddag
Afgelopen dinsdag hebben we als school een inloopmiddag gehouden. We waren erg blij met de grote
opkomst en belangstelling. We hebben (via de kinderen) uitleg kunnen geven over de manier waarop we
werken in de verschillende klassen. We hopen dat u een duidelijk beeld heeft gekregen van de vele
werkzaamheden die uw kinderen op school doen. Er is bewezen dat betrokkenheid van ouders bij de school
leidt tot betere prestaties van de kinderen. We willen u via deze weg bedanken voor de grote opkomst en
betrokkenheid bij de school van uw kind(eren).

Zakelijke ouderavond / nieuw rapport
Op maandag 9 oktober staat de zakelijke ouderavond gepland. Deze avond wordt georganiseerd door de
Ouderraad. Zodra de agenda bekend is, krijgt u deze via de mail. In een eerdere Flits hebben we u laten
weten dat we bezig zijn met een nieuw rapport. Het afgelopen jaar zijn we met het team bezig geweest om

het nieuwe rapport te ontwikkelen. Komend schooljaar gaan we dit rapport voor het eerst gebruiken. Omdat
dit nieuwe rapport op verschillende onderdelen afwijkend is van het oude rapport, willen we u graag vooraf
hierover informeren. Na afloop van de zakelijke ouderavond geven we uitleg en informatie over het nieeuwe
rapport.
Gymnastiek
De kinderen komen vaak op school met gymschoenen die nog gestrikt zijn. Het duurt vaak erg lang om dan
de schoenen weer aan te trekken. Zou u er samen me uw kind op toe kunnen zien dan de schoenen klaar
zijn voor de les?
Ook zijn er kinderen die nog niet kunnen strikken, als u dit thuis kunt oefenen met uw kind zou dit fijn zijn.
Nieuws uit de groepen
Groep 6, 7 en 8:
Huiswerkmap
Woensdag 13 september nemen de kinderen van groep 6, 7 en 8 een map (23 rings) mee. We gaan daar
het huiswerk in schrijven. Soms krijgen ze vellen mee die daar dan in gedaan worden. Het is de bedoeling
dat de map elke woensdag mee naar school gaat.
Groep 8 krijgt nog een kindgesprek. Ze geven daarin aan wat ze graag als extra leerstof willen hebben dit
schooljaar.
Tijdschriften
Voor handvaardigheid in de groepen 6, 7 en 8 hebben wij tijdschriften nodig. Wanneer u tijdschriften kunt
missen zou u ze dan mee willen geven aan uw kind? Bij voorbaat dank.
Kinderpostzegels
Groep 7 en 8 gaan woensdag 27 september met de kinderpostzegels lang de deuren. Zij zijn hierdoor om
12:00 vrij. Groep 6 is gewoon om 12:30 uur vrij.

