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Flitskrant van obs Lydinge

Aan de ouders, verzorgers,

Leens, 04 december 2017

Agenda
05 december
12 december
14 december
15 december
19 december
21 december
22 december

Sinterklaas komt op de Lydinge
Mogelijke staking (alle leerlingen vrij!)
Kaarsen maken in de groepen 6,7 en 8
Dansclinici ipv gymles
Kerststukjes maken
Kerstdiner op school 17.00-18.15 uur
Alle leerlingen zijn deze middag vrij om 12.00 uur!!

Jarigen
03 december
08 december

Mathijs Zuiderveld
Dylan van der Wiel

Pietengym in het speellokaal
Vrijdagochtend hebben we een gezellige ochtend gehad samen met de peuters van de peuterspeelzaal. De
kinderen hebben met elkaar erg hun best gedaan en aan het einde zijn de kinderen allemaal beloond met
een echt Pietendiploma!!

Staking
Op het moment dat de Flits uitkomt kunnen we u nog geen duidelijkheid geven over de op handen zijnde
staking. Dit heeft te maken met het overleg met minister Slob. Hierin moet duidelijk worden of de problemen
in het onderwijs naar tevredenheid aangepakt gaan worden. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de
staking al wel in volle gang, dit omdat een staking makkelijker is af te gelasten, dan hem te organiseren.
Zodra er meer informatie is, laten we u dit zo spoedig mogelijk weten.
Kerststukjes
Op dinsdagmiddag 19 december willen we graag kerststukjes met alle kinderen gaan maken.
Wilt u uw kind(eren) hiervoor een bakje met oasis/steekschuim, groene takjes, versiering voor in het bakje en
een kaars meegeven?
Voor deze middag zou het fijn zijn als we vijf ouders hebben die willen helpen begeleiden met het maken
van de kerststukjes. Graag zelf een snoeischaar meenemen voor deze middag.
U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkrachten.

Fruit / Schoolfruit
We merken dat sommige kinderen erg lang bezig zijn met het fruit eten, omdat een sinaasappel bv. nog
gepeld moet worden. Wilt u zorgen dat het fruit hanteerbaar is, zodat de kinderen niet erg lang bezig zijn met
de voorbereidende handelingen.
Wij krijgen van het schoolfruit niet altijd voor elke leerling een stuk fruit. Het kan voorkomen dat de leerlingen
bv. een halve sinaasappel krijgen of een halve schijf ananas. Misschien is het daarom handig om op de
dagen dat we schoolfruit geven (woensdag, donderdag en vrijdag) ook altijd nog iets van huis mee te geven.
Nieuws uit de groepen
Groep 1, 2:
Willen jullie denken om de inloop, vanaf 08.20 uur zijn de leerkrachten van de groepen 1 en 2 aanwezig in
de klas.
Op woensdag 6 december houden we een extra speelgoeddag ivm Sinterklaas. Op deze ochtend mogen de
kinderen iets van huis meenemen om mee te spelen in de klas.
Groepen 4, 5:
Willen jullie de kinderen een tas meegeven? Dit i.v.m. de werkjes die we de komende periode mee gaan
geven naar huis.
Voor de kinderen van groep 5 staat een toets gepland op donderdag 7 december. Deze verschuiven we
door naar maandag 11 december.
Groep 6, 7 en 8:
Alle leerlingen van de bovenbouw hebben een huiswerkmap. In de map worden de toetsen geschreven. Zou
u als ouder in de map willen kijken wanneer uw kind(eren) een toets hebben? Het valt op dat sommige
leerlingen de toetsen onvoldoende leren.
Groep 6 mag aanstaande donderdag de topotoets van Gelderland en Overijssel over maken. Ze hebben al
heel lang geleden twee kaartjes meegekregen. Er is ook een "blind"kaartje bij waar ze op kunnen oefenen.
De kinderen hebben nog wel begeleiding nodig. Het leren leren is een proces die ze niet helemaal alleen
kunnen in het begin van groep 6.
We houden er rekening mee dat er geen toetsen zijn met de feestdagen, maar helaas is deze herhaling
noodzakelijk. Wij hopen dat uw kind(eren), die eerst geen voldoende had(den), nu wel een voldoende
kunnen halen.
Kaarsen maken
Donderdag 14 december gaan de kinderen van de groepen 6,7 en 8 kaarsen maken onder begeleiding van
Marjolein Visser. Het is misschien verstandig om de kinderen "oude" kleding aan te doen, dit i.v.m. het
kaarsvet.
Kinderpostzegels
Het is alweer een tijdje geleden, maar we hebben een mooi certificaat gekregen die we jullie graag willen
laten zien. Een super resultaat waar we erg trots op mogen zijn!

