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Groep 1 en 2: 
Het thema voor de komende periode is eten en drinken. De letter 
die centraal staat is de letter a. 

Voorstelling: “Wij in de wei”. 
De leerlingen van de groepen 1/2 a en b gaan op maandag 16 april 
naar de voorstelling: “Wij in de wei” in de Burght in Vollenhove. 
De voorstelling begint om 9.30 uur en duur 50 minuten.  
We vertrekken uit Wanneperveen om 8.55 uur.  

We hebben vervoer nodig voor 38 leerlingen. Als we uitgaan van 4 
leerlingen per auto, dan hebben we, naast de auto's van Wilma en 
Liesbeth nog 8 auto's nodig. 
Wie wil ons naar Vollenhove vervoeren? 

Opgave bij Wilma.vanDuuren@samenlevingsschooldelisdodde.nl of 
Liesbeth.Bouhuis@samenlevingsschooldelisdodde.nl  

Welkom op school 
Saar wordt deze week 4 jaar. Ze begint na Pasen in 
groep 1/2b. Wij wensen Saar heel veel plezier bij ons 

op school! 

Moestuinbakken groep 6 

Groep 6 wil graag met de moestuinbakken aan de slag  (locatie 
Veneweg). Nu zit er in deze bakken oude zwarte grond en ook erg 
weinig. Wie kan ons helpen aan goede zwarte grond zodat de oogst 
van groep 6 gaat lukken? Voor info of opgave mail naar: 
tessa.straatman@samenlevingsschooldelisdodde.nl 

Paasviering donderdag 

Heeft u uw kind vandaag een bord, beker en bestek mee naar 
school genomen? Zo niet, wilt u het dan om 12.15 uur nog even 
brengen? Dan kunnen wij de ontbijttafels voor morgenochtend 

alvast klaarzetten! Bedankt voor uw medewerking! 

Groep 3/4 gaat donderdagochtend niet naar gym in verband met de 

periodesluiting. 

Vragenlijst sociale veiligheid 

De digitale vragenlijst sociale veiligheid is ondertussen door 23 van 
de 85 ouders ingevuld. Bedankt daarvoor! Om een betrouwbaar 
beeld te krijgen zou het fijn zijn als de vragenlijst door nog wat 
meer ouders ingevuld gaat worden. Mocht u uw inlogcode kwijt zijn 
dan kunt u juf Yvonne mailen voor een nieuwe. Ze heeft nog een 
paar reservecodes liggen! Alvast bedankt voor uw moeite om de 
vragenlijst in te vullen! 

Nieuwe gevelborden 
U heeft ze vast wel al zien hangen, onze nieuwe gevelborden 

hangen op hun plek. Wij bedanken Totaaldrukwerk voor het 
verzorgen van de borden en het ophangen ervan en het bedrijf 
Persister (Astrit Kreuze) voor de gedeeltelijke sponsoring in de 
kosten van de nieuwe gevelborden! 

Inzameling kleding voor het goede doel 

Wij zamelen kleding, riemen en schoenen in voor Simavi. U kunt 

uw dichte zakken kleding/schoenen/riemen tot en met 9 april op 

school inleveren.   

WEEK 13, 2018 

KALENDER 

29 maart: 
- Paasviering, eigen 
bord/bestek/beker mee 
- 11.30 uur periodesluiting 
groep 1/2b, alle 
ouders/belangstellenden zijn 
welkom op de Siebenweg! 
- Vanaf 12 uur alle kinderen 
vrij, studiemiddag team 

30 maart: 
Vrije dag, Goede vrijdag 

2 april: 
Vrije dag, 2e Paasdag 

3 april: 
19 uur MR vergadering 

8 april: 
Kinderkerkdienst kerk 
Wanneperveen 

12 april: 
GGD onderzoek 5 jarigen  

13 april: 
11.30 uur periodesluiting 
groep 6 

15 april: 
Sluitingsdatum vragenlijst 
sociale veiligheid 

17 april: 
Eindtoets groep 8 

19 april: 
Zwerfafval actie alle groepen 
13.15 uur groep 4 voorstelling 
in de Burght, Vollenhove 

20 april: 
Koningsspelen, alle groepen 
12 uur alle groepen vrij 

26 april: 
Juffendag alle groepen, 
continurooster tot 14 uur 
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Oproep Koningsspelen 
Voor de Koningsspelen op 20 april hebben we 8 ouders nodig die de 
groepjes willen begeleiden. Het is de bedoeling dat die ouders met 
een groepje alle spelletjes gaan spelen. Aantal leerlingen per groepje 
varieert van 5 tot 11 leerlingen. Graag opgeven bij Liesbeth of Lisa. 
Liesbeth.bouhuis@samenlevingsschooldelisdodde.nl 

Lisa.debacker@samenlevingsschooldelisdodde.nl  

Op tijd op school komen 

Wij merken de laatste tijd dat er regelmatig kinderen te laat op 
school komen op beide locaties. Dit is voor de leerkracht niet fijn, 
maar zeker ook voor het betreffende kind niet want het is niet fijn 
binnenkomen in een klas die al begonnen is. Wij willen u vragen 

ervoor te zorgen dat uw kind om 8.25 uur op school is. Alvast 
bedankt voor de samenwerking. 

Formatie volgend schooljaar 
Er zijn flink wat leerlingen aangemeld die onze school bezoeken. En 
ook volgend schooljaar mogen wij ons verheugen op een grote 

groep nieuwe kleuters. Na overleg met het schoolbestuur betekent 
dit dat wij ook volgend schooljaar met 6 groepen kunnen starten. 
Hoe de groepen worden samengesteld dat hoort u nog van ons. Het 

wordt een hele puzzel met lastige aantallen in de groepen. We gaan hier samen met de MR naar 
kijken.  

Moederdag en Vaderdag 
De onderbouw (groep 1 t/m 4) maakt een presentje voor Moeder- en Vaderdag op school. Dit jaar 
maakt ook groep 5 een presentje vanwege de combinatie 3/5. 

Verhuizing en afscheid nemen  
Robine en Quinta zijn verhuisd naar Meppel. Zij nemen vandaag afscheid en 
gaan overstappen naar het Kompas in Meppel. Wij wensen de beide meiden 

heel veel (woon)plezier in Meppel! 

DRINGENDE OPROEP TSO medewerkers 

gezocht 
Onze school groeit en daarmee onze TSO ook. Een van onze vaste TSO 
medewerkers gaat verhuizen en wij zijn op zoek naar uitbreiding, dus 
wij zijn dringend op zoek naar nieuwe TSO medewerkers. Zou u een 
keer in de week van 11.45-13.00 uur onze TSO kunnen bemensen? bel 
dan even met onze coördinator Bianca 06-51894846. U krijgt een 
vergoeding van 7,50 euro per keer overblijven en uw eigen kind mag 

gratis overblijven die keer dat u de overblijf bemenst. 

An update from miss Elaine (groep 1 en 2) 

Hello to all the parents and to all the students currently attending my 

English classes. 
Spring is here and that will be our new theme when we return from 
the Easter break. I hope that the weather will become milder and 
bring our Spring theme truly to life. 
Our recent themes for group 1 and 2 have been Winter, Food, Family 
and Shapes. 

Last week all the children learnt the different words for Easter. They 
also coloured in a colour by number worksheet. 
The Easter worksheet was of course an Easter egg and I am so 
pleased to tell you that the children from groups 1 and 2 were able to follow the instructions in 
English. This makes me so proud.  
 

WEEK 13, 2018 

KALENDER 

27 april t/m 13 mei: 
Meivakantie 
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Finally, I wish all my students, their parents, and of course all my colleagues and Directors a very 
Happy, healthy and safe Easter and look forward to yet another successful term! 
 
Warmest regards. 
Miss Elaine  
 

Schuurverkoop zaterdag 2 juni 
Op 2 juni doen wij mee aan de schuurverkoop in Wanneperveen. Al onze afgeschreven 
bibliotheekboeken en onze oude schoolplaten en wandkaarten gaan dan in de verkoop op de locatie 
Siebenweg (zijde Veneweg, vanuit het fietsenhok bij slecht weer). Wij zoeken nog ouders die ons 
die dag tussen 10 en 16 uur een paar uur kunnen helpen met verkopen! Opgeven hiervoor kan bij 
juf Yvonne directie@samenlevingsschooldelisdodde.nl  

Steun onze ouderraad bij de clubkascampagne van de 
Rabobank! Stemmen kan nog tot en met aanstaande 
zaterdag!!!! 

Onze ouderraad doet mee aan de clubkascampagne van de Rabobank 
voor nieuwe avond4daagse hesjes (en schoolvoetbal en andere  
activiteiten) Bent u lid van de Rabobank, stem dan op ons doel 
tussen 15 en 31 maart op www.rabobank.nl/mss  

 

 

 

Herhaald bericht: Donderdag 29 maart periodesluiting groep 1/2b 
Op donderdag 29 maart zijn alle ouders, opa’s/oma’s van groep 1/2b van harte welkom bij de 

periodesluiting van groep 1/2b. We starten om 11.30 uur in de centrale hal van de locatie 

Siebenweg. Alle groepen gaan die donderdag vanaf de Siebenweg om 12 uur naar huis! 

Herhaald bericht: DoeKoe actie is van start 

Bij de COOP in Nijeveen is de DoeKoe actie afgelopen maandag van start gegaan. U ontvangt een 
muntje en kunt deze in verschillende buizen doneren. Hoe meer muntjes er in onze spaarpot 
komen hoe meer buitenspeelgoed/sportmateriaal wij voor onze leerlingen uit kunnen zoeken na 
afloop van de actie! Dus doneert u vooral tot en met 22 april uw muntjes in onze spaarpot bij de 
DoeKoe actie van de COOP in Nijeveen! Alvast bedankt! 
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