Lyyts NijS
Belangrijke data
23 mei
25 mei
26 mei
03 juni
21 juni
27 juni
29 juni
29 juni
30 juni

Project vervoer

07 juli
14 juli
21 juli

Afsluiting van het project, 18.00 uur – 19.00 uur
Hemelvaartsdag
Vrije dag
Start Pinkstervakantie t/m 11 juni
En 22 en 23 juni kamp groep 6,7,8
Schoolreisje groep 1-5
Studiedag, leerlingen vrij
Minnertsgeaster loop! Nadere info komt nog
Kleintje dorpsfeest, spijkerdorp, leerlingen zijn om
12.00 uur vrij
Vrije middag groep 5,6,7,8
Vrije middag groep 5,6,7,8
Start van de vakantie

Maandag 8 mei is het project vervoer
gestart. Het schoolplein is, door
enthousiaste moeders en collega’s, omgetoverd tot een echt verkeersplein. Inmiddels hebben bijna
alle leerlingen hun rijbewijs gehaald! Dinsdag zijn we naar het Aviodrome geweest. Daar konden ze
van alles over de luchtvaart zien en beleven. Je ervaart hoe groot een vliegtuig is wanneer je er naast
staat. Er zijn ook echte beginnende piloten op de Lytse Terp, dit hebben ze laten zien in de
vliegtuigsimulator.
Mede dankzij een bijdrage van de oudervereniging hebben we genoten van een fantastische dag.
Op 23 mei sluiten we het project af. Iedereen is van harte welkom op school tussen 18.00 uur en
19.00 uur.

1

Spelling
Bij het schrijven van een bericht maken we tegenwoordig veel gebruik van
de spellingscontrole op de computer, maar die helpt niet altijd. Zeker
wanneer we nog met pen en papier schrijven blijft spelling voor velen nog
lastig. Zeker ook voor leerlingen op een basisschool, schrijf je roken of
rokken, is het wordt of word. Om ons spellingsonderwijs nog verder te
verbeteren maken we gebruik van Snappet.
Leerlingen kunnen aan hun eigen leerdoelen werken en voor de leerkracht
is het inzichtelijk welke fouten er worden gemaakt op individueel- en
groepsniveau. Een goede instructie is natuurlijk ook van groot belang.
Onlangs zijn 2 van de collega’s naar de Verdiepingsmodule Spelling
geweest. De centrale vraag was: hoe kunnen we het spellingonderwijs doeltreffend verbeteren. In
deze workshop krijgen leerkrachten praktische tips en handvatten om het spellingonderwijs in hun
groep te verbeteren. Zo leren we allemaal van jong tot oud.
In de ideeënbus vonden we een compliment voor de leerlingenraad: jullie doen het goed!
De leerlingenraad bedankt de schrijver voor dit compliment.
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