Lyyts NijS
Belangrijke data

Cito toetsen

18 februari
01 maart
08 maart
13 april
14 april
17 april
21 april
30 april

Voorjaarsvakantie t/m 26 februari
Start van het tevredenheidsonderzoek
Algemene studiedag Fier, leerlingen vrij
Vrije middag groep 1 t/m 8
Goede vrijdag, leerlingen vrij
Tweede Paasdag, leerlingen vrij
Koningsspelen, om 12.00 uur start de vakantie
Laatste dag vakantie

In de afgelopen weken zijn in alle groepen de Cito toetsen afgenomen. De gegevens van de toetsen
zijn verwerkt door de leerkrachten en na de analyse van deze gegevens kunnen wij ons onderwijs
afstemmen. Alle leerkrachten hebben een groepsbespreking gehad met Geeke Wijbenga, onze intern
begeleider. Tijdens de groepsbesprekingen wordt er naar de individuele leerlingen gekeken en naar
de resultaten op groepsniveau. Natuurlijk kijken we ook met het team naar alle resultaten op
schoolniveau.

Vakantie
Vandaag begint de voorjaarsvakantie. Van de week hebben we al even kunnen genieten van de
voorjaarszon en misschien laat de zon zich in de vakantie ook zien.
Een groep leerlingen van de bovenbouw gaat vanmiddag nog naar het handbaltoernooi, wij wensen
ze heel veel succes!
Na de vakantie is juf Astrid afwezig, we verwachten dat ze de gehele week afwezig is.
Meester Gerard is weer terug uit Suriname en komt Astrid vervangen op maandag, donderdag en
vrijdag. Allemaal een heel fijne vakantie en we zien je weer terug op 27 februari.
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Schaatsen
We starten dit jaar wat later in het seizoen en gaan door tot 24 maart.
De leerlingen nemen hun eigen schaatsen mee of ze kunnen bij de ijsbaan schaatsen huren.
Alle leerlingen moeten ook een muts en handschoenen meenemen.
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 school.

Tevredenheidsonderzoek
Woensdag 1 maart ontvangt u een uitnodiging voor het tevredenheidsonderzoek.
Dit onderzoek is een tweejaarlijks onderzoek en wordt op Onderwijsgroep Fier niveau uitgezet.
Er is een digitale vragenlijst voor alle ouders, leerkrachten en leerlingen uit de bovenbouw.
De vragenlijst staat open in de periode van 1 maart t/m 24 maart.
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