Lyyts NijS
Belangrijke data
08 maart
13 april
14 april
17 april
21 april
30 april

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

Studiedag
Woensdag 8 maart zijn de leerlingen vrij. Na de afname van alle Cito-toetsen hebben de leerkrachten
gesprekken gehad met onze intern begeleiders, Marike en Geeke. In deze gesprekken zijn de
groepen en de individuele leerlingen besproken. Morgen staat de diepte analyse op de agenda van de
studiedag. We kijken dan naar de resultaten op groepsniveau en schoolniveau. Met elkaar bespreken
we de resultaten en bepalen we onze aanpak voor de komende periode.
De leerlingen kunnen morgen genieten van een vrije dag.

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 heeft u een uitnodiging voor het tevredenheidsonderzoek ontvangen.
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.
U mening is voor ons belangrijk, we vragen u tijd vrij te maken voor het invullen van de vragenlijst.
Alvast heel hartelijk bedankt voor uw medewerking.
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