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Flitskrant van obs Lydinge

Aan de ouders, verzorgers,

Leens, 06 november 2017

Agenda
07 november
09 november
09 november
09 november
10 november

Oudergesprekken
Juf Anne-Wil vervangt juf Marcia
Groepen 1 en 2 Sint Maarten lopen in bejaardenhuis
Nationaal schoolontbijt 08.15 uur kinderen aanwezig!
Kinderen zingen op het schoolplein 11.45 uur

Marge dagen:
14 Februari 2018
05 Juli 2018

Op deze dag zijn alle kinderen vrij!!
Op deze dag zijn alle kinderen vrij!!

Jarigen
06 november
12 november

Amber Littel
Britt Geertsema

Nationaal schoonbijt
Op donderdag 9 november doen we als school mee met het Nationaal schoolontbijt. Het is van belang om
elke ochtend goed te ontbijten. Om hier aandacht aan te schenken ontbijten de kinderen deze ochtend in
hun eigen klas op school. We beginnen deze ochtend om 8.15 uur. We hebben verschillende broodjes,
beleg en drinken voor deze ochtend. De kinderen nemen zelf hun eigen bestek, bord en beker mee. Deze
allemaal graag voorzien van naam.
Gevonden voorwerpen
-twee Curver bakjes, met blauwe deksel
-witte bidonfles
Marge dagen
In de agenda van deze nieuwsbrief zijn de margedagen te vinden. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij, en
deze momenten gebruiken we als team om met elkaar te overleggen over verschillende schoolse
onderwerpen. Naast de twee dagen die hierboven genoemd zijn, is er nog een margedag. We zijn in overleg
wanneer we deze willen inplannen. Zodra deze datum bekend is, krijgt u deze van ons te horen.
Oudergesprekken
Vandaag (6 nov) en morgen (7 nov) zijn de oudergesprekken. Via de mail heeft u de uitnodiging met de
tijden ontvangen.
Boeken besteld
We hebben onze boekencollectie weer aangevuld. Voor elke klas hebben we leuke nieuwe en leerzame
boeken gekocht.
Poppenhoek
We hebben nieuwe houten materialen (winkeltje, keukenblok, tipitent enz.) voor de poppenhoek in de
groepen 1 en 2 aangeschaft. We verwachten dat dit komende week op school aanwezig is. Veel materialen
krijgen we als bouwpakket. Als er een ouder is die ons wil helpen bij het in elkaar zetten, zou dat erg fijn zijn.
Hoe eerder we het in elkaar hebben gezet, hoe sneller er in de klas mee gespeeld kan worden. U kunt zich
opgeven bij juf Marcia of juf Marjan.
Sint Maarten zingen
Op vrijdag 10 november zingen we met alle kinderen om 11.45 uur op het schoolplein Sint Maarten liedjes
voor de ouders. Ze krijgen ook een traktatie van de ouderraad.
Na afloop krijgen de onderbouw kinderen de lampions mee naar huis. De bovenbouw krijgt ze om 14.30 uur
mee naar huis.

De Vreedzame school
De afgelopen periode hebben we schoolbreed het tweede thema van de Vreedzame school behandeld.
Hierin komen ook regels en afspraken naar voren. Binnen de school willen we graag duidelijke regels en
afspraken maken/hebben met elkaar. We hebben altijd basis regels gehad op de Lydinge. Deze regels zijn
aangepast en gaan we weer onder de aandacht brengen van alle kinderen.
-in school lopen we rustig
-in school praten we met een zachte stem
-je bent zuinig op de spullen van een ander en op die van jezelf
-we houden de school van binnen en buiten netjes
-we spelen samen, iedereen mag meedoen
Staking
Er wordt vanuit de bond gesproken over een nieuwe stakingsdag in het onderwijs. De datum die genoemd
wordt is dinsdag 12 december. Er is nog niet met zekerheid te zeggen of deze staking door zal gaan en op
dit moment kunnen we niet aangeven of we hier als school aan meedoen. Mocht dit wel het geval zijn, dan
kijken we of dit misschien ook op een andere manier ingevuld kan worden. We begrijpen dat deze actie veel
onzekerheid meebrengt voor de ouders. Zodra er meer bekend is, brengen we u op de hoogte.
Schoolfruit
Onze school doet dit jaar mee met Schoofruit. Schoolfruit heeft als doelstelling om de fruit consumptie bij
kinderen te verhogen. Door mee te doen, krijg je als school een periode lang verschillende soorten fruit voor
alle kinderen. Deze leveren ze op school en wij zorgen dat de verschillende soorten in de pauzes door de
kinderen gegeten kunnen worden. Op deze manier kunnen de kinderen kennismaken met verschillende
soorten fruit en stimuleren we het eten van fruit.
Nieuws uit de groepen
Groepen 1 en 2:
Juf Marcia is donderdag 9 november afwezig i.v.m. een crematie. Juf Anne-Wil vervangt haar deze dag.
Op deze dag gaan de groepen 1 en 2 ook naar Het Zonnehuis om Sint-Maarten liedjes te zingen. Deze
activiteit gaat gewoon door. We hoeven GEEN lampionstokjes mee deze dag.
Groep 5:
Groep 5 heeft vandaag een pakketje meegekregen om thuis te oefenen voor de eerste geschiedenistoets.
Het zou fijn zijn als u uw kind hiermee helpt. De toets is op maandag 13 november.

