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Start nieuwe schooljaar 
Fijn dat we maandag iedereen weer op school mochten begroeten. 
Vele ouders hebben even een kijkje in de klas genomen. Het was 
gezellig druk op school. Wij zijn al weer helemaal gewend aan het 
nieuwe schooljaar! In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de 
digitale schoolgids van dit schooljaar. De kalender ontvangt u 

binnenkort op papier. De digitale versie van de kalender en 
schoolgids kunt u ook op onze website vinden. 

Het thema van de komende weken is ‘de gouden weken’. In alle 
groepen wordt extra aandacht gegeven 
aan kennismaken met elkaar, 

groepsvorming en het maken van 
afspraken. 

De gouden zonnebloem 
Afgelopen dinsdag hebben we de prijs 
van ‘de gouden zonnebloem’ uitgereikt. 
Alle kinderen hadden bij de Paasviering 

(vorig schooljaar) een 
zonnebloemzaadje meegekregen. 
Nieuw leven planten. Thomas Ziel heeft 
de hoogste zonnebloem gekweekt, 3 
meter en 16 centimeter hoog. Hij heeft 
de ‘gouden zonnebloem’ in ontvangst 
genomen. Gefeliciteerd met je mooie 
prijs. 

Tussenschools opvang ouders 

gezocht!! 
Het wordt steeds lastiger om de 
tussenschoolse opvang te bemensen. Wij merken dat er steeds meer 

kinderen overblijven en steeds minder ouders beschikbaar zijn voor de overblijf. Op dit moment is 
het overblijfrooster niet rond. Wij zoeken dus nog overblijfouders! Het speerpunt qua problemen 
ligt op de donderdag! U kunt zich aanmelden bij Bianca Veninga, onze coördinator via 

haraldenbianca@kpnmail.nl Wij doen een dringend beroep op u, zonder uw hulp kan onze overblijf 
niet blijven bestaan en moeten we NEE gaan verkopen. Er mogen maximaal 15 kinderen per 
overblijfmedewerker overblijven en vol=vol. 

Inschrijven startgesprekken 
De startgesprekken staan weer voor de deur. Wij werken dit schooljaar met een inschrijfsysteem 
op de deur van de klas. Hoe dit precies werkt leest u in de bijlage van deze nieuwsbrief. De 
startgesprekken zijn verplichte gesprekken, wij verwachten dan ook iedereen. Wanneer u uzelf niet 
inschrijft via het inschrijfsysteem dan vult de leerkracht een tijdstip voor u in. Op vrijdag 14 
september ontvangen alle ouders een scan van het inschrijfformulier zodat u weet hoe laat u bij de 
leerkracht verwacht wordt. 

Uitnodiging informatie avonden alle groepen 
Op dinsdag 11 september houden alle groepen informatieavond. U bent van harte uitgenodigd om 

deze avond te bezoeken. De informatieavond wordt in iedere groep 2x gehouden. De eerste ronde 
start om 19 uur en de tweede om 20.40 uur. Tussendoor kunt u de zakelijke ouderavond van onze 
ouderraad bezoeken op de locatie Siebenweg. De koffie staat daar voor u klaar! 

Afscheid juf Renate 
Via deze nieuwsbrief wil ik jullie op de hoogte brengen van mijn besluit om mijn baan op 
Samenlevingsschool de Lisdodde op te zeggen. De zomervakantie is een tijd geweest waarin ik veel 

WEEK 36, 2018 

KALENDER 

10 september: 
start campagne leerlingenraad 

11 september: 
19.00-19.45 uur 
informatieavond groep 1 t/m 8 
20.00-20.30 uur zakelijke 
ouderavond locatie Siebenweg 
20.40 – 21.25 uur 
informatieavond groep 1 t/m 8 

17 t/m 20 september: 
Startgesprekken groep 1 t/m 8 
verplicht. Vanaf groep 5 
samen met kind. 
Donderdag 20 september 
broertjes/zusjesavond. 

21 september: 
Verkiezing leerlingenraad 

26 september: 
start kinderpostzegels groep 7 
en 8 
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heb nagedacht over mijn toekomst wat betreft mijn werk en mijn gezin.   
Wat jullie misschien wel weten is dat ik op vrijdag en zaterdag nog een winkel aan huis heb. 
Hierdoor was de balans tussen werk en gezin verre van ideaal en dit heeft mij tot bovenstaand 
besluit doen komen.  
Ik wil jullie alvast bedanken voor de fijne tijd die we als Samenlevingsschool hebben gehad en 
wens jullie en de school alvast veel goeds toe voor de toekomst! 

Met vriendelijke groet, 
Renate Pinxterhuis 

Wij zijn eerst intern in ons team aan het kijken hoe we de lesgevende dag in groep 7 van Renate 
op kunnen lossen. Samen met ons schoolbestuur kijken we naar de mogelijkheden voor de andere 
taken die Renate binnen school vervult. Wij houden u op de hoogte. 

Nieuw lid identiteitscommissie gezocht!!!  
Beste ouders van Samenlevingsschool De Lisdodde,  

De afgelopen twee jaar is de identiteitscommissie van Samenlevingsschool De Lisdodde meerdere 
malen bijeen geweest om te praten over de identiteit van de school in Wanneperveen.  
Als betrokken ouders en leerkrachten hebben wij deze vergaderingen als inspirerend en waardevol 
ervaren. We benaderen in onze overleggen het begrip ‘identiteit’ als het inspirerende en bindende 
element tussen overtuiging en handelen. In een oprechte en open sfeer konden we als werkgroep 
onze eigen ideeën en overtuigingen uiten, kregen we advies van professionals.  En kwamen we 

uiteindelijk tot een presentatie van de uitgangspunten voor een nieuwe identiteit voor de nieuwe 
school. Deze wordt beschreven in onze schoolgids. 
 
De commissie draagt sinds de aftrap van onze Samenlevingsschool vooral zorg voor een breed 
draagvlak met betrekking tot de ontwikkeling, evaluatie en besluitvorming vanuit deze 
uitgangspunten. De commissie kan van hieruit het team ondersteunen bij de vormgeving van de 
uitgangspunten van levensbeschouwelijke onderwerpen in de school. Wij voorzien de school van 

feedback en denken mee in het proces. Het blijft de komende jaren belangrijk te adviseren vanuit 
deze visie, feedback te ontvangen van ouders en school, aan te haken op verbeterpunten.  
 
De identiteitscommissie bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden. Om de 
continuïteit te bewaken, menen wij dat het wenselijk is om ieder jaar een nieuw lid te 
verwelkomen. Daarom stellen wij voor schooljaar 2018-2019 een plek in de commissie vacant. De 

benoeming van de leden geschiedt voor een periode van drie jaren. Wij vergaderen twee tot vier 
keer per jaar. Denk jij graag mee over de identiteit van de school en de kansen die hier liggen? 
Ben je in staat om te werken vanuit de vastgelegde uitgangspunten en wil je samen met ons 
zorgdragen voor advies en handhaving? Geef dan voor 12 september 2018 schriftelijk bij een van 
de leden van de identiteitscommissie aan, dat je je beschikbaar stelt. Wij zullen dan eind 
september eventuele verkiezingen uitschrijven.  
 

Mocht je nog vragen hebben voordat je je beschikbaar wilt stellen, stel ze ons gerust! 
 
Identiteitscommissie Samenlevingsschool De Lisdodde: 
Marlou de Boer  

Ymkje vd Linden 
Mirjam Mooiweer 
Berry Huisman 

Johan vd Berg  
 
Scala kinderkrant 
 Uw kind krijgt deze week de Scala Kinderkrant mee naar huis. Scala Centrum voor de Kunsten 
biedt lessen en cursussen op het gebied van muziek, dans, theater, beeldende kunst en media en 
is werkzaam in de gemeenten Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland, De Wolden, Westerveld en 

(deels) Staphorst en Weststellingwerf.  
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Nu het cultuurseizoen weer is begonnen vraagt Scala aandacht voor de lessen en cursussen die zij 
aanbieden. Voor kinderen die nog niet weten wat ze het allerleukste vinden heeft Scala nu de 
Kunstproeverij. 
Voor een bedrag van € 26,- kunnen kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool tussen 17 en 
29 september vier lessen naar keuze volgen bij Scala. Wil een kind graag dansen dan kan het 
diverse dansstijlen uitproberen. Houdt hij of zij van knutselen dan komen alle beeldende 

materialen, van potlood tot klei aan bod. Elk kind kan proeflessen volgen op verschillende 
instrumenten. Maar ook een piano-, schilder-, toneel- én dansles is mogelijk. Want welke lessen 
het kind wil uitproberen, dát bepaalt hij of zij helemaal zelf!  
Scala hoopt op deze manier heel veel kinderen (en hun ouders) te kunnen helpen hun talent en/of 
passie ontdekken. Na deze vier lessen is er de mogelijkheid om te stoppen of om in te schrijven 
voor de les of cursus naar  keuze. Natuurlijk blijft het voor kinderen die al weten wat ze willen 

mogelijk om zonder te ‘proeven’ in te schrijven. Voor meer informatie, kijk in de Kinderkrant of op 

www.ontdekscala.nl  
 
Bijlage: Jeugdschaatsen stGiethoorn 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u aanmeldingsformulieren van schaatsvereniging 
Giethoorn. 
 

http://www.ontdekscala.nl/

