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Flitskrant van obs Lydinge

Aan de ouders, verzorgers,
Agenda
05 februari
05 februari
06 februari
14 februari
22 februari
05 maart

voorstelling groepen 1,2 en 3
Juf Petra geeft les aan de groepen 1 en 2
Juf Marlon geeft les aan de groepen 1 en 2
MARGEDAG Alle leerlingen vrij!!!
Rapporten mee
Rapport gesprekken

Jarigen
10 februari

Stijn van den Berg

Leens, 5 februari 2018

Nieuwe Leerlingen
Esmee van den Berg en Ferre Haaima zijn afgelopen maand 4 jaar geworden en zitten nu in groep 1. We
wensen ze veel plezier bij ons op school.
Voorstelling
De groepen 1,2 en 3 zijn vandaag naar een kindervoorstelling in De Blauwe Schuit geweest. We hebben erg
genoten en willen de ouders die gereden hebben erg bedanken voor hun beschikbaarheid.

Groep 4 en 5:
De kinderen hebben weer een nieuwe papier mee naar huis gekregen met de woorden van thema 5 van
spelling. Het zou fijn zijn als u hier met uw kind(eren) mee gaat oefenen.
Ook is het belangrijk om de tafels te blijven oefefen. Voor de groep 5 met name de tafels van 6 t/m 9, voor
groep 4 de tafels van 3 en 4.

Groep 6, 7 en 8:

Lessen van IturnIT
We kregen lessen van meester Erik van IturnIT.
Als eerste kregen we les in het maken van een online krant. We gingen in groepjes kranten maken.
Het thema was Olympische Winterspelen.
We vonden het erg leuk, maar er komt overal een einde aan en daar ook.
Daarna gingen we programmeren. Eerste met Dash en een keer met Dot.
En daarna gingen we met iets anders bezig. Het was scratch daar gingen we een kat
programmeren.
We gingen een doolhof maken. Dat was erg leerzaam, want we moesten erg brainstormen om
een bepaalt blokje te vinden zodat we de kat konden laten lopen en natuurlijk levens geven.
We moesten een bepaald blokje vinden voor een doolhof switch.
We gingen elke dinsdag weer programmeren. We kregen hele leuke lessen van IturnIT.
Mathijs groep 6

