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Flitskrant van obs Lydinge

Aan de ouders, verzorgers,

Leens, 20 november 2017

Agenda
Jarigen
24 november
24 november
01 december

Aschley Wolthoorn
Thijn Hovius
Sem Bolhuis

Welkom
Dylano Zaagman is al een aantal keren in de kleutergroep geweest om kennis te maken met de kinderen en
de juffen. Vanaf 20 november komt Dylano elke dag bij ons op school. We wensen hem een hele fijne
schooltijd op de Lydinge.
Poppenhoek
We willen de ouders bedanken die geholpen hebben
bij het in elkaar zetten van onze nieuwe poppenhoek.
We zijn erg blij met het mooie resultaat en zien de
kinderen elke dag met veel plezier gebruik maken van
de nieuwe materialen.

Oude materialen
Doordat we nieuwe materialen hebben in de
onderbouw, zijn er verschillende spulletjes over. Het
kan zijn dat u hier thuis interesse voor heeft. De oude
materialen staan in het speellokaal. Er hangt een
inschrijfformulier bij. Als er meerdere
geïnteresseerden voor bepaald speelgoed zijn, gaan
we op woensdagochtend 22 november om 08.30 uur
loten. U kunt uw keuze tot dinsdagmiddag 15.00 uur
op de lijst invullen. Als u zich aanmeldt, moet u de
materialen deze week mee kunnen nemen.
Hiernaast is een foto van de verschillende materialen
te zien.

Sinterklaas
Sinterklaas zal op dinsdag 5 december een bezoek brengen aan de kinderen op de Lydinge. Om 08.30 uur
beginnen we gezamenlijk met zingen, totdat de Sint en zijn pieten arriveren. Sinterklaas zal alle klassen
bezoeken en hij zal rond 11.30 uur vertrekken. De kinderen krijgen deze ochtend een koekje en ranja van de
OR. De groepen 1 t/m 8 gaan s’middags gewoon naar school.

Schoolfruit
Afgelopen week zijn we begonnen met ‘schoolfruit’. Deze actie duurt tot 16 april 2018. We hebben
afgesproken om het fruit te gaan uitdelen in de 10.15 uur pauze op de woensdag, donderdag en vrijdag. Op
deze dagen mag u er zelf voor kiezen uw kind wel of geen extra fruit mee te geven.
Naschoolse activiteiten
Hieronder is de nieuwe flyer te vinden van de naschoolse activiteiten, namens huis voor de sport.
Kinderen en ICT
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon, tablet spelen daarin een belangrijke rol.
Om u als ouders te helpen –samen met uw kind- een goede weg te vinden in de talloze mogelijkheden, schrijven wij
maandelijks een artikel. Deze keer over…..
Op een positieve manier praten met je kind over onlinegedrag.
Kinderen die met hun ouders praten over media en alles wat daarbij komt kijken
bewaken hun grenzen beter, zijn minder impulsief en nemen meer
verantwoordelijkheid.
We hebben in de afgelopen tijd al meerdere mogelijkheden beschreven, maar deze
willen we u niet onthouden: www.jekindopinternet.nl : een gratis
online cursus “mediawijs opvoeden” in 8 delen voor ouders van kinderen in de leeftijd
van 7-12 jaar.
Geen reclame, via de mail ontvangt u lessen met tips en handvatten over:
bescherm je kind online, (on)geschikt beeldmateriaal, zoeken en vinden op internet, online pesten, games en apps,
reclame en online geld uitgeven, programmeren, de invloed van Photoshop op het zelfbeeld van kinderen. Samen met uw
kind(eren) kunt u tevens opdrachten uitvoeren.
Er is ook een cursus in 5 delen beschikbaar voor ouders van peuters en kleuters waarbij de focus vooral ligt op
beeldschermgebruik. De thema’s waar u mee aan de slag kunt zijn : de beste afspraken en tips, tv kijken, apps kiezen,
beeldschermtijd, internet of toys.
Bent u nieuwsgierig geworden? Ga naar bovengenoemde website, meldt u aan met
uw
mailadres en u ontvangt de lessen in uw mailbox. Op de site kunt u meer informatie
vinden via de tab “ meer weten”.
Redactie ICT werkgroep L&E

Nieuws uit de groepen
Groep 6, 7 en 8:
Wij doen de komende week mee met de MediaMaster Game. We beginnen steeds met een filmpje op het
digibord en daarna krijgen we een opdracht. Er komen verschillende vragen over: media wijsheid, games,
vloggen en cyberpesten aanbod.

