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Flitskrant van obs Lydinge

Aan de ouders, verzorgers,

Leens, 11 december 2017

In deze (extra) Flits staat de informatie die we u nog graag willen
melden over de laatste twee weken van 2017 op de Lydinge.

Kerstsfeer
We willen alle ouders graag bedanken die mee hebben geholpen om de school in kerst-/wintersfeer te
veranderen. We genieten met de kinderen elke dag van deze gezellige versieringen.
Schoolfruit
Op woensdag 13 december hebben we nog geen fruit vanuit het schoolfruit. Dit komt door de staking van
dinsdag 12 december. Op donderdag en vrijdag hebben we wel gewoon fruit voor alle kinderen.
Kaarsen maken
Op donderdag 14 december maken de groepen 6, 7 en 8 kaarsen. Wilt u de kinderen op deze dag oude
kleren aan laten trekken, i.v.m. het kaarsvet.
Juf Natasja jarig
Op donderdag 14 december is juf Natasja jarig. Na de pauze gaan de kinderen van groep 3 de verjaardag
van juf Natasja vieren. De kinderen hoeven deze dag geen eten of drinken mee te nemen.
Dansclinic
Op vrijdag 15 december heeft gymleerkracht Rick Abbas een cursus. De gymlessen worden vervangen door
een dansclinic. Deze danslessen worden gegeven in het speellokaal van onze school. De groepen 5, 6, 7,
en 8 kunnen op deze ochtend gewoon naar school komen of gebracht worden i.p.v. naar de gymzaal.
Afscheid meester Jos
Maandag18 december is de laatste gymles die meester Jos geeft aan de kinderen. Meester Jos heeft juf
Annemiek tijdens haar zwangerschap vervangen en we willen hem bedanken voor zijn lessen. We zijn ook
blij dat juf Annemiek vanaf maandag 8 januari weer terug is.

Kerststukjes
Op dinsdagmiddag 19 december maken we kerststukjes met de kinderen in kleine groepjes. De kinderen
hebben hiervoor natte oasis, bakje, groene takjes, enkele versieringen en een kaars nodig. Dit mag u vanaf
maandag 19 december meegeven aan uw kind, graag voorzien van naam. Om samen met de kinderen de
stukjes te maken, zoeken we nog ouders die deze middag mee willen helpen. U kunt zich opgeven bij een
van de leerkrachten.
Op woensdag 20 december brengen de kinderen van groep 3 een klein zelfgemaakt kerststukje naar alle
bewoners van Het Zonnehuis in Leens.
Op donderdagavond 21 december vindt de eigenlijke kerstviering plaats. We eten met alle kinderen en
leerkrachten in de ontmoetingsruimte in het midden van de school. Het kerstdiner is van 17.00 tot 18.00 uur.
De OR zorgt op deze avond voor het drinken. Voor de rest van de etenswaren willen we graag een beroep
doen op de ouders. Vanaf maandag 11 december hangt er in de school een lijst met etenswaren/gerechten
waaruit u kunt kiezen, hiervoor kunt u zich inschrijven.
Op deze donderdag zijn alle kinderen vanaf 13.30 uur vrij
Het eten kan gebracht worden vanaf 16.45 uur. Als gerechten warm moeten blijven, gaan we ervanuit dat u
daar zelf iets voor meeneemt.
Op school zijn borden, bekers en bestek aanwezig. Dit hoeven de kinderen dus niet mee te nemen op deze
avond.
Vanaf 17.45 uur zijn alle ouders welkom op school voor warme chocolademelk of glühwein en als afsluiting
van het diner zingen we om 18.00 uur met de kinderen kerstliedjes voor de ouders.

Vrijdagmiddag 22 december zijn alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij.

