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WEEK 37, 2018
KALENDER

Groep 1 en 2
Thema: Agent en boef.
Heeft iemand verkleedkleren van een agent en/of een boef die we
tijdens dit thema mogen lenen?
De letter die centraal staat is de b.

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
10-12 uur groep 7 workshop
Stop Motion
2 oktober:
MR vergadering
Leerlingenraad
3 oktober:
Start kinderboekenweek,
opening Bieb op school
4 en 5 oktober
Studiedag, leerlingen vrij
7 oktober
’s middags herfstwandeling OR
8 oktober
13.30 uur voorstelling groep 1
en 2, De Burght Vollenhove
9 oktober
Voorleeskampioenschappen
school
11 oktober
ouderavond leesbevordering
georganiseerd vanuit de
bibliotheek bij ons op school
18 oktober
Groepen 1 en 2 workshop
‘Ridders en jonkvrouwen’
19 oktober
11.30 uur periodesluiting
groep 3/4

Welkom op school
Deze week wordt Farrel 4 jaar. Hij is al aan het
wennen en wij hopen dat hij heel veel plezier bij
ons op school heeft!
Informatie huisvesting nieuwe school
Ons schoolbestuur heeft afgelopen week met de contactpersoon van
de gemeente Steenwijkerland gesproken over de voortgang van de
verschillende onderzoeken. Er is inmiddels opdracht gegeven voor
het verkeersonderzoek locatie Wennepe (de tellers staan er ook
inmiddels). De onderzoeken m.b.t. de locatie nabij de sportvelden
zijn grotendeels afgerond. De gemeente verwacht dat voor de
herfstvakantie alle info en resultaten bij elkaar gebracht kunnen
worden. Na de herfstvakantie wordt een informatiebijeenkomst
georganiseerd. We hechten er waarde aan om eerst alle
onderzoeken af te ronden en te bundelen en vervolgens in 1x te
presenteren. Daarom hebben we op dit moment ook geen
tussenstand van de onderzoeken voor u.
Zodra wij meer weten over de informatiebijeenkomst dan hoort u
weer van ons. Mocht u vragen hebben dan horen wij dat graag. U
kunt ze ook altijd stellen via de ouders in de medezeggenschapsraad
of meedenken met de ouders in de huisvestingswerkgroep.
Nieuws vanuit de ouderraad
Wij zijn erg blij met ons nieuwe OR lid Jeroen Lok. Jeroen heeft met
ingang van dit schooljaar zitting genomen in de OR.
Afgelopen dinsdag hebben wij onze jaarlijkse zakelijke ouderavond
gehouden. Het financieel jaarverslag en het reguliere jaarverslag
liggen nog ter inzage bij de directie van school tot de kerstvakantie.
Het reguliere jaarverslag is ook terug te vinden op onze website
https://www.samenlevingsschooldelisdodde.nl/ouders/ouderraad
Stagiaire groep 6/8
Frederieke Meijerink start aanstaande maandag met haar stage in
groep 6/8. Frederieke is zij-instromer op de Katholieke Pabo in
Zwolle. Zij stroomt in, in het 3e jaar. In een volgende nieuwsbrief
stelt zij zich verder aan u voor.
Stagiaire groep 3/4 en 5
Anke Rodermond loopt op de vrijdag stage als klassen assistent in
groep 3/4 en groep 5. Zij volgt haar opleiding aan het Terra college
in Meppel en loopt stage voor de richting zorg en welzijn. Ook zij zal
zich nog verder voorstellen in een volgende nieuwsbrief.
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Nieuwsbrief niet ontvangen
Vorige week kregen wij van verschillende ouders het bericht dat zij de nieuwsbrief niet ontvangen
hadden. Onze nieuwsbrief wordt verstuurd via ons administratiesysteem. Omdat wij langzaam
maar zeker groeien ontvangen steeds meer mensen onze nieuwsbrief. Afgelopen week ging de
mailinglijst voor het eerst over de 150 e-mailadressen heen. Het kan dus zijn dat uw spamfilter de
nieuwsbrief nu tegenhoudt of dat de mail in ongewenste e-mail terecht komt. U kunt de
nieuwsbrief dan in de map SPAM of ONGEWENST terugvinden. Wanneer u aangeeft dat mail
afkomstig van deze afzender gewoon in postvak IN bezorgd dient te worden dan is de nieuwsbrief
weer gewoon zichtbaar. Onze nieuwsbrief wordt wekelijks op woensdag verzonden en op onze
website geplaatst. De bijlagen van vorige week zitten nogmaals bij de nieuwsbrief van deze week.
De nieuwsbrief van vorige week kunt u lezen op onze website
https://www.samenlevingsschooldelisdodde.nl/ouders/nieuwsbrief/
Luizencontrole
Afgelopen vrijdag zijn alle leerlingen weer gecontroleerd op luizen. We vinden het fijn om
u te kunnen melden dat we luisvrij zijn!
Klasbord
Alle leerkrachten hebben de communicatie app Klasbord weer ingericht voor dit schooljaar. U heeft
de inloggegevens ontvangen of ontvangt deze nog via een mail van de leerkracht. Mocht het
aanmelden niet lukken of mocht u de gegevens niet ontvangen hebben, loop dan even binnen bij
de leerkracht, liefst samen met uw mobiele telefoon zodat zij u direct kunnen helpen.
Bijlage: Ouderhulpformulier
In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u het ouderhulpformulier aan. Natuurlijk vragen wij u om
dit in te vullen. Wij hopen op zoveel mogelijk ouderhulp.
Wij hebben dit als WORD bestand verstuurd zodat u het eventueel ook eenvoudig in kunt vullen en
per mail retour kunt sturen naar directie@samenlevingsschooldelisdodde.nl
Herhaalde oproep: 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.
Er is een vergoeding beschikbaar voor de ouders die de Tussenschoolse opvang leiden! Voor
meer informatie, meld u zich aan bij Bianca!
Herhaalde oproep: 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.
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
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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
Bijlage: WanneBe kids koor
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over het nieuw op te richten WannaBe
kids koor.

