
Nieuwsbrief Samenlevingsschool De 

Lisdodde 

woensdag 31 januari 2018 

Groep 1 en 2: 
Het thema van de week is ‘kunst’. De letter die 
deze week centraal staat is de letter m 

Welkom op school  
Gijs is 4 jaar geworden en afgelopen maandag bij 
ons op school begonnen in groep 1/2b. Wij wensen 
Gijs heel veel plezier bij ons op school! 

Even voorstellen juf Lisa de Backer 
Mijn naam is Lisa de Backer en ik ben 24 jaar oud. Vanaf 2 februari 
zal ik op jullie school werkzaam zijn in groep 4 (maandag, dinsdag) 

en groep 7/8 (vrijdag). Daar heb ik uiteraard ontzettend veel zin 
in. Sinds augustus 2016 heb ik twee keer voor een langere periode 
op een school mogen invallen, op de Beatrixschool in Steenwijk in 
groep 7/8 en op het Kompas in Steenwijk ook in groep 7/8. Hier 
heb ik erg veel van geleerd en veel ervaring opgedaan. Nu heb ik 
alle collega’s en kinderen op de Lisdodde al mogen ontmoeten en 
ik kijk erg uit naar de komende periode.  

Ik woon zelf in Steenwijk, samen met mijn vriend.  
Voordat ik de pabo afrondde in 2016 heb ik veel gewerkt bij 
Bennenmodeschoenen in Steenwijk.  
Ik speel graag in mijn vrije tijd gitaar, ik houd van lezen, tekenen 
en zingen.  
Als jullie je verder nog afvragen wie de nieuwe juf is, mogen jullie 
altijd even binnen komen wandelen om mij persoonlijk te zien.  

Met vriendelijke groeten, 
Lisa de Backer 

Coördinator sociale veiligheid 
Meester Marcel was onze coördinator sociale veiligheid (anti-

pestcoördinator) Deze taak wordt overgenomen door juf Ingrid. U 
kunt juf Ingrid bereiken via ib@samenlevingsschooldelisdodde.nl . 
Daarnaast is juf Wilma onze vertrouwenspersoon binnen school. 
Mocht u een gesprek willen met juf Wilma of juf Ingrid dan kunt u 
altijd contact met ze opnemen voor het maken van een afspraak.  

Bibliotheekpassen 
Wij doen mee aan het project ‘bibliotheek op school’. De 
medewerkers van de bibliotheek ondersteunen ons in het opzetten 
van goed leesonderwijs in een doorgaande lijn binnen onze school. 

Voor alle kinderen die nog geen lid waren van de bibliotheek 
Steenwijkerland betekent dit dat zij een lidmaatschap van de 
bibliotheek aangeboden krijgen. De kinderen blijven tot hun 18e 
gratis lid. De kinderen krijgen deze week de bibliotheekpassen mee 

naar huis. 

Afronden opleiding ‘Met sprongen vooruit’ 
Onze collega’s van groep 5/6/7/8 hebben in de afgelopen periode 
de rekencursus ‘met sprongen vooruit’ afgerond. Deze cursus geeft 
handvaten voor ons rekenonderwijs. Wij kunnen beter aansluiten 

bij de ontwikkeling van uw kind. De collega’s in de groepen 1 t/m 4 
ronden deze cursus in het voorjaar af. Wij feliciteren de collega’s 
van de bovenbouw met het behalen van hun certificaat! Wilt u 
weten wat voor cursus het is, klik dan op onderstaande link 
https://www.metsprongenvooruit.nl   

WEEK 5, 2018 

KALENDER 

31 januari: 
Laatste werkdag meester 
Marcel 
12.15-13 uur mogelijkheid 
afscheid nemen Marcel en 
Mathilde locatie Siebenweg 

12 februari: 
juf Yvonne ’s ochtends 
afwezig, cursus 
- 10.45 uur groep 3/4/5 
voorstelling in de Burght, 
Vollenhove. VERVOER 
GEVRAAGD! Aanmelden bij de 
leerkrachten van groep 3/4/5 
- HGPD gesprekken 

13 februari: 
Juf Yvonne afwezig, directie 
overleg 

14 februari: 
Rapporten mee 
- Oudermiddag in Meppel 

15 februari: 
19 uur MR vergadering 

16 februari: 
11.30 uur periodesluiting 
groep 1/2a locatie Siebenweg 

19 februari: 
- 15.30-19.30 uur: Groep 8 
schoolkeuzegesprekken 
verplicht 
- 15.30-19.30 uur: Groep 1 t/m 
7 niet verplichte 
oudergesprekken 

20 februari: 
- 15.30-19.30 uur: Groep 8 
schoolkeuzegesprekken 
verplicht 
- 15.30-18.00 uur: Groep 1 t/m 
7 niet verplichte 
oudergesprekken 
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Fruit eten 
Wij hebben voor alle groepen afgesproken dat de kinderen 5 
minuten voor de pauze hun fruit op mogen eten in de klas. Het 
drinken mag opgedronken worden bij de instructietafel. Zo hopen 
wij dat de kinderen hun fruit en drinken opeten en drinken en niet 
meer in de tas mee naar huis nemen. Wanneer u ontdekt dat uw 

kind toch met alles in de tas thuis komt wilt u dat dat met uw kind 
bespreken en bij ons aangeven, dan kunnen we er extra op letten. 
Wij vinden het wel belangrijk dat de kinderen in de ochtend eten 
en drinken. 

Oudergesprekken19 en 20 februari groep ½, 4, 6 en 7 
Op 14 februari krijgt uw kind het rapport mee naar huis. Ze krijgen 

een uitnodiging mee voor oudergesprekken. De gesprekken zijn 
deze keer niet verplicht. Als u vragen voor de leerkracht heeft 
nodigen wij u uit om het briefje voor de oudergesprekken in te 

vullen. De leerkracht bereidt verder geen oudergesprek voor, de 
vragen moeten door u gesteld worden. De gesprekken in mei zijn 
weer verplicht voor iedereen. 

Oudergesprekken groep 8 en groep 3/5 
De leerlingen in groep 8 zijn al gepland. Deze gesprekken zijn wel 
verplicht, de schoolkeuze wordt samen met u besproken. Juf 
Mirjam heeft de uitnodigingen reeds verstuurd. 

De ouders van groep 3/5 hebben afgelopen week nog gesprekken kunnen voeren met meester 
Marcel. Voor deze groep worden geen gesprekken meer ingepland. 
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22 februari: 
Groep 7/8 voorstelling 

23 februari: 
Leerlingen vrij, studiedag! 
start Voorjaarsvakantie t/m 5 
maart 

5 maart: 
Studiedag, kinderen vrij 

 
 

 

 


