Nieuwsbrief Samenlevingsschool De
Lisdodde
vrijdag 12 januari 2018

WEEK 2, 2018
KALENDER
25 januari:
19.30 uur: Groep 7/8 bezoek
generale repetitie toneel
25 en 26 januari:
Juf Yvonne afwezig,
studiedagen directie
26 januari:
Laatste werkdag juf Mathilde
26 en 27 januari:
Open dagen voortgezet
onderwijs Meppel
27 januari:
-Toneeluitvoering Steakhouse
(kaarten zo goed als
uitverkocht!)
31 januari:
Laatste werkdag meester
Marcel
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

Welkom op school:
Emilia wordt deze week 4 jaar. Vanaf
donderdag komt zij alle dagen in groep
1/2a. Wij wensen Emilia heel veel plezier bij
ons op school!
Oproep hulp oud papier inzamelen en
wijziging oud papier:
Vanaf 1 januari gaan de muziekvereniging en school iedere maand
samen het oud papier in Wanneperveen inzamelen, de
opbrengst wordt gedeeld. Omdat er bijna geen aanmeldingen voor
vrijwilligers binnen zijn gekomen naar aanleiding van de oproep in de
vorige nieuwsbrief worden alle ouders door de ouderraad ingedeeld
voor oud papier. Wanneer u niet kunt op de ingeplande datum dan
dient u zelf voor vervanging te zorgen. Het ophaalschema zit in de
bijlage van deze nieuwsbrief! Kijkt u even goed op welke
datum u ingedeeld bent.
Nieuwe leerkrachten groep 3/5, 4 en groep 7/8:
Het is gelukt, vanaf donderdag 1 februari werkt juf
Lisa de Backer bij ons op school. Juf Lisa werkt op
maandag en dinsdag in groep 4 en op vrijdag in groep
7/8. Ze zal ook haar opleiding tot bevoegd gymdocent
bij ons gaan afronden. Juf Lisa zal zich in een
volgende nieuwsbrief verder aan u voorstellen. Op
woensdag 17 januari komt zij in de groepen kijken en
kennismaken met de leerlingen. Wij zijn erg blij met
de komst van juf Lisa en wensen haar heel veel
plezier bij ons op school!
Vanaf 1 februari zal juf Marlou groep 3/5 van meester Marcel volledig
overnemen.
Afscheid Nour, Tassniem en Hiba:
Nour (groep 5), Tassniem (groep 4) en
Hiba (groep 3) gaan verhuizen naar
Steenwijk. Wij nemen aanstaande
vrijdag afscheid van de 3 meiden.
Natuurlijk wensen wij ze heel veel
plezier op OBS de Samensprong.
Groep 1 en 2:
Het thema van de komende week is ziek en gezond, de letter van de
week is de letter W.
Start typlessen groep 7 en 8:
De typlessen voor groep 7 en 8 gaan van start. De kinderen leren
blind typen volgens het 10 vingersysteem. Ze krijgen hiervoor ook
huiswerk mee. Het is belangrijk dat de kinderen thuis oefenen. Dit
wordt ook vanaf afstand gemonitord en u wordt als ouder hier ook
over geïnformeerd door de typleerkracht. De kinderen oefenen ook op
school, maar om het goed te leren is het echt van belang dat de
kinderen thuis ook oefenen!
Generale repetitie toneelvoorstelling:
De generale repetitie van de toneelvoorstelling ‘Als ik Sophie zie…’ is
op donderdag 25 januari om 19.30 uur. De leerlingen van groep 7 en
8 mogen deze generale repetitie in het Steakhouse bezoeken.
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19 februari:
- 15.30-19.30 uur: Groep 8
schoolkeuzegesprekken
verplicht
- 15.30-19.30 uur: Groep 1 t/m
7 oudergesprekken, facultatief

Luizencontrole:
Afgelopen maandag en dinsdag zijn alle klassen weer
gecontroleerd op luizen. Wij vinden het fijn u te kunnen melden
dat wij luizenvrij zijn! Mocht u zelf bij een controle van uw
kind luizen aantreffen, geef het dan even aan ons door. In
ieder geval bedankt voor uw inzet, samen hebben we ervoor
gezorgd dat alle luizen verdwenen zijn!
Winterdecoratie gevraagd:
De decoratiecommissie is bezig met de winteraankleding van de
schoolgebouwen. Ze zijn nog op zoek naar leuke
decoratiespulletjes voor de winter. Wanneer u nog iets heeft kunt
u het in het directiekantoor leggen. Alvast bedankt!

20 februari:
- 15.30-19.30 uur: Groep 8
schoolkeuzegesprekken
verplicht
- 15.30-18.00 uur: Groep 1 t/m
7 oudergesprekken, facultatief

Open dagen VO Meppel:
De open dagen voor het VO in Meppel komen er weer aan.
Leerlingen uit groep 8 mogen deze dagen samen met hun ouders
bezoeken. Wanneer u dit onder schooltijd op vrijdagmiddag wilt
doen dan mag dat. U kunt dat overleggen met de leerkrachten
van groep 8.

22 februari:
Groep 7/8 voorstelling

Elk kind een kans:
Elk kind moet de kans krijgen om mee te kunnen doen. Niet alleen
op school, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld aan sport, muziekles
of toneel. Dat is ook belangrijk voor kinderen uit gezinnen die
weinig te besteden hebben. Daarvoor zijn speciale regelingen. In
de bijgaande flyer wordt daar meer over verteld. Zie bijlage bij
deze nieuwsbrief.

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

Wijzigingen sociaal werk binnen Steenwijkerland per 1
januari:
Per 1 januari 2018 is Sociaal werk De Kop er voor alle inwoners
van Steenwijkerland die vragen hebben waar ze zelf niet goed uitkomen. Heeft u vragen over uw
kinderen of ouders, uw relatie of financiële situatie, stel ze dan aan sociaal werk De Kop. Zie voor
meer informatie de bijlage bij deze nieuwsbrief.
herhaald bericht: Uitnodiging interessante oudermiddag in Meppel:
Op woensdagmiddag 14 februari 2018 is prof. Erik Scherder te gast in Meppel. Deze PCBO
Academy wordt georganiseerd door PCBO Meppel en Accrete. Professor Scherder is de autoriteit op
het gebied van hersenontwikkeling in Nederland. Hij toont aan dat aandacht voor bewegen, muziek
en creatieve vorming noodzakelijk is voor een optimale ontwikkeling van onze hersenen. Dat geldt
overigens niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Wie gezond oud wil worden zal
jong moeten beginnen. Aandacht op school voor bewegen, muziek en creativiteit zijn onmisbare
ingrediënten voor optimale hersenontwikkeling. Prof. Scherder zal duidelijke voorbeelden noemen
hoe ouders en leerkrachten hieraan een bijdrage kunnen leveren.U bent van harte welkom vanaf
14.30 uur. De lezing begint om 15.00 uur. De bijeenkomst is gratis. U dient zich wel aan te melden
via www.pcbomeppel.nl zie voor meer informatie de bijlage bij deze nieuwsbrief.

