Lyyts NijS
Belangrijke data

30 juni

Spijkerdorp
Schoolreisje groep 1-5 en kamp.

03 juni
16 juni
21 juni
23 juni
23 juni
27 juni
29 juni
29 juni
30 juni
03 juli
07 juli
12 juli
14 juli
21 juli

Start Pinkstervakantie t/m 11 juni
Tot deze dag kunt u de vragenlijst WMK invullen
En 22 en 23 juni kamp groep 6,7,8
Voorstelling De Gruffalo voor groep 1-2
Groep 5 is om 12.00 uur vrij
Schoolreisje groep 1-5
Studiedag, leerlingen vrij
Minnertsgeaster loop!
Kleintje dorpsfeest, spijkerdorp, leerlingen zijn om
12.00 uur vrij
Deze week zijn de oudergesprekken
Vrije middag groep 5,6,7,8
Open podium groep 1-2
Vrije middag groep 5,6,7,8
Start van de vakantie

Dinsdag 27 juni gaan de groepen 1 t/m 5 op schoolreis naar Aqua zoo.
Via Digiduif hebben we een oproep gedaan voor rijders en begeleiders.
De kosten van het schoolreisje zijn € 12,50 per leerling. De leerlingen krijgen
tussen de middag patat en een pakje drinken. U ontvangt nog een berichtje
met de laatste informatie. De kinderen worden deze dag om 9.00 uur op school verwacht en we zijn
rond 15.00 uur weer terug.
U kunt het bedrag overmaken op de rekening van school onder vermelding van de naam (namen) van
uw kind(eren) rekeningnummer: NL38RABO0342659340 t.n.v. obs De Lytse Terp
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De leerlingen van groep 6,7,8 gaan 21, 22 en 23 juni op kamp. De kosten van het
kamp zijn € 70,- Heeft u nog niet betaald dan vragen wij u dit bedrag over te
maken op ons rekeningnummer NL38RABO0342659340 t.n.v. obs de Lytse Terp.
Groep 6,7,8 gaat richting Grou en ze verblijven daar op een Tjalk.
De leerlingen uit groep 6,7,8 ontvangen van meester Niels een informatieboekje
over het kamp.

Minnertsgeaster loop!
Op donderdag 29 juni wordt de Minnertsgeaster loop georganiseerd.
De loop is een hardloop- en wandelevenement over 5 en 10 kilometer. De opbrengst van de loop is
voor de stichting stophersentumoren.nl.
Als school willen wij gezamenlijk meedoen met alle leerlingen en leerkrachten.
Voor jeugd tot en met 12 jaar is deelname gratis. Om een financiële bijdrage te realiseren voor dit
goede doel vragen we de leerlingen op zoek te gaan naar sponsoren.
Maandag 12 juni krijgen de leerlingen een brief mee naar huis waarmee ze buren, familie,
vrienden;kunnen vragen ze sponseren voor deze loop.
We gaan met de leerlingen en leerkrachten 5 kilometer wandelen en zullen dit gezamenlijk doen.
Het vertrek is om 18.15 uur van school en we gaan dan naar de startlocatie aan de Fjildleane 14 in
Minnertsga.

Boekbespreking.
De leerlingen van groep 3,4,5 mogen in de komende weken allemaal een boekbespreking houden.
Vrijdag hebben ze een briefje mee gekregen van juf Simone met de datum wanneer ze aan de beurt
zijn. Je mag over een boek van thuis vertellen of je kiest een leuk boek van school.
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