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Belangrijke data
17 januari
18 januari
07 februari
13 februari
Week 13-02
16 februari
17 februari
18 februari
08 maart

Inloop voor peuters in groep 1-2
Groep 1-2 gaat naar het Innovatorium
Algemene ouderavond
Studiedag, leerlingen vrij
In deze week zijn de oudergesprekken
Inloop peuters in groep 1-2
Schaatsen, rapport mee en vrije middag voor alle
groepen
Voorjaarsvakantie t/m 26 februari
Studiedag Onderwijsgroep Fier, leerlingen vrij

Open deur
’s Morgens vanaf 8.00 uur zijn de deuren open. De leerlingen mogen dan naar binnen.
Ouders/verzorgers van groep 1-2 mogen mee in de klas. De leerlingen van groep 1-2 kunnen samen
met hun ouder een spelletje doen of hun werk laten zien.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 komen zelfstandig in de klas.
Om 8.10 uur gaat de eerste bel en gaan de leerlingen die nog op het plein zijn naar binnen,
ouders/verzorgers van groep 1-2 nemen afscheid van hun kind.
Om 8.15 uur gaat de tweede bel en starten de lessen.

Algemene ouderavond
De algemene ouderavond staat gepland op 7 februari, u ontvangt binnenkort een uitnodiging voor
deze avond.

Schaatsen
Ook dit jaar gaan we weer schaatsen met de leerlingen van groep 3 t/m 8.
We starten dit jaar wat later in het seizoen en gaan door tot 24 maart.
Vrijdag 17 februari is de eerste schaatsles voor de leerlingen.
De leerlingen nemen hun eigen schaatsen mee of ze kunnen bij de ijsbaan schaatsen huren.
Alle leerlingen moeten ook een muts en handschoenen meenemen.
Binnenkort ontvangt u via Digiduif een bericht met het verzoek voor rijders.
Vanuit school wordt een deel van de kosten betaald, van de ouders vragen we een bijdrage van
€ 10,- per leerling. U kunt dit bedrag storten op NL38 RABO 0342 6593 40 t.n.v. De Lytse Terp.
Mocht deze bijdrage voor u een probleem zijn dan vragen we u contact op te nemen met de leerkracht
of Corina Hilbers.

Het iNNOVATORIUM in Stiens.
Woensdag 18 januari a.s. gaat groep 1/2 naar het Innovatorium in Stiens.
In dit centrum van Onderwijsgroep Fier kunnen leerlingen ontdekken en leren.
Ook de andere groepen zullen binnenkort op bezoek gaan in dit Innovatorium

Schooljaar 2016-2017

nummer 5

januari 2017

www.obsdelytseterp.nl

1

