Nieuwsbrief Samenlevingsschool De
Lisdodde
woensdag 7 maart 2018

WEEK 10, 2018
KALENDER
8 en 13 maart:
Juf Yvonne afwezig, directie
overleg
13 maart:
Leerlingenraad
16 maart:
- Pannenkoekdag
- Juf Yvonne afwezig, congres
21 maart:
Open dag met open lessen
tussen 9 – 12 uur
26 maart – 8 april:
themaweek gezin/school/kerk
29 maart:
- Paasviering
- 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:
Gezin/school/kerk kerkdienst

Groep 1 en 2:
Thema van de week is lente. De letter o staat centraal. Alle kinderen
mogen iets meenemen waar de letter o in zit.
Luizencontrole
Afgelopen dinsdag zijn alle groepen weer gecontroleerd op
luizen. Wij vinden het fijn u te kunnen melden dat we
luizenvrij zijn. Wij vragen u wel om uw kinderen zelf
regelmatig te controleren en bij het aantreffen van luizen of
neten dit aan ons te melden. Alvast bedankt voor de
samenwerking!
Kleur op school
Het thema voor de komende periode is: hand in hand, tolerant.
Tolerantie is bereid zijn om mensen anders te laten denken en
handelen dan je zelf denkt en handelt. Respectvol omgaan met
verschillen, zou je dus kunnen zeggen. Of het nu gaat om pesten,
geweld op het voetbalveld of de oorlog in Syrië, ook kinderen komen
dagelijks in aanraking met voorbeelden van intolerantie. Tolerant zijn
gaat blijkbaar niet zomaar. Tolerantie is een waarde die we bij Kleur
op school erg belangrijk vinden. In de komende periode gaan we het
begrip tolerantie van alle kanten bekijken op het niveau van de
kinderen.
Week van het geld.
Volgende week vindt de week van het geld plaats. Hier gaan we in de
verschillende groepen aandacht aan besteden. Het doel van deze
week is om kinderen te leren omgaan met geld.
Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis
gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.
www.weekvanhetgeld.nl
Steun onze ouderraad bij de
clubkascampagne van de
Rabobank!
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

Aanmeldingen opa’s en oma’s
pannenkoek dag op vrijdag 16 maart van groep 2, 7 en 8!
Op vrijdag 16 maart doen wij mee aan de pannenkoekdag. Er is nog
ruimte voor opa’s en oma’s om mee te eten. De opa’s en oma’s van
Groep 2 en 8 waren al uitgenodigd, ook de opa’s en oma’s van
GROEP 7 zijn van harte welkom. In verband met de
voorbereidingen vragen wij u wel om zich aan te melden via
wilma.vanduuren@samenlevingsschooldelisdodde.nl
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Even voorstellen, nieuwe vertrouwenspersoon op
bestuursniveau:
Mijn naam is Yvonne Kamsma; werken met mensen is
WEEK 10, 2018
mijn passie, hierin ligt mijn kracht. Vanuit mijn
achtergrond als leidinggevende in het bedrijfsleven
KALENDER
heb ik ooit de stap gemaakt naar het begeleiden en
coachen van mensen in hun loopbaan en persoonlijke
ontwikkeling. Tevens werk ik sinds 2008 als extern
vertrouwenspersoon persoon (evp) voor diverse schoolbesturen; vanaf 1 januari
2018 nu ook voor Stichting Samenlevingsscholen.
Het is fijn mensen die met lastige situaties te maken krijgen te kunnen faciliteren
om tot oplossingen te komen. Ik ben beschikbaar voor ouders, leerlingen en
medewerkers van Stichting Samenlevingsscholen, die last hebben van ongewenst
gedrag. Ook ben ik bereikbaar voor de schoolcontactpersonen ter consultatie of om even te
sparren. Naast de directe kerntaken als vertrouwenspersoon bied ik mogelijkheden tot
voorlichtingsbijeenkomsten en workshops aan de schoolcontactpersonen.
Mijn kernwaarden zijn betrokkenheid, integriteit, betrouwbaarheid.
Het telefoonnummer waaronder ik voor klachten te bereiken ben is 088 093 1888
email: yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl
Hartelijke groet,
Yvonne Kamsma
Open dag 21 maart
Op woensdag 21 maart staan al onze groepen open voor bezoek
tussen 9 en 12 uur. Iedereen mag binnen komen lopen. U mag een
bezoekje brengen aan de klas van uw kind maar natuurlijk zijn ook
opa/oma/buren/kennissen en verdere familieleden van harte
welkom. De koffie en thee staan doorlopend voor u klaar.
Wordt uw kind binnenkort 4 jaar en wilt u een kijkje op onze school
nemen dan bent u natuurlijk ook welkom. Ook onze
kinderdagopvang en peuteropvang zetten deze ochtend hun deuren
open voor bezoek.
Dus komt u gerust een kijkje nemen op Siebenweg 14 en Veneweg
67 op 21 maart tussen 9 en 12 uur!
Bijlage: Landgoed zoekt ridders en jonkvrouwen
Beste ridders en jonkvrouwen,
Aan de rand van de natuur in Wanneperveen verrijst binnenkort een
landgoed met veel kastelen. En daarbij kunnen we wel wat
versterking gebruiken. Houd jij van buiten zijn, timmeren en lol
maken? Meld je dan snel aan voor
Spiekerdorp Wanneperveen (en omstreken).
Thema: Kastelen
Waar: Bovenboerseweg, 7946 AE Wanneperveen (feestterrein)
Wanneer: 9, 10, 11 en 12 mei 2018 (tijdstip volgt)
Voor wie: Kinderen van 7 tot en met 14 jaar uit Wanneperveen, Kolderveen, Nijeveen, Giethoorn
en Belt-Schutsloot
Kosten: € 5,00 per deelnemer.
Aanmelden kan via www.wanneperveen.com/aanmelden-spiekerdorp. Je kunt je als individu, of als
groep aanmelden. Wees er snel bij, want vol is vol.
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Aanmelden kan tot 4 april 2018.
Bijlage: Oproep schoonmaak De Wieden
We ruimen De Wieden op! Een grote schoonmaak voordat het voorjaar losbreekt. Op 24 maart
doen we dat in De Wieden, zodat we straks heerlijk kunnen genieten in de natuur. Gemeente
Steenwijkerland, ROVA en Natuurmonumenten doen ook dit jaar mee aan de Landelijke
Opschoondag. Tijdens de actie Mooi Schoon ruimen we het zwerfvuil in en rondom het vaarwater
van Belt-Schutsloot, Dwarsgracht, Giethoorn en Wanneperveen op. En daarbij kunnen we alle hulp
gebruiken!
Help ook mee. We zoeken vrijwilligers die met ons de handen uit de mouwen steken voor een
schone en opgeruimde omgeving. Zodat we na de grote schoonmaakactie allemaal genieten van de
schoonheid van De Wieden. Letterlijk en figuurlijk!
Informatie
Tijdens de opruimklus ontdek je meteen hoe mooi De Wieden is. Vanuit verschillende locaties
trekken we in groepjes per boot het gebied in. Het nuttige met het aangename verenigd dus! We
halen op deze manier het zwerfafval van de oevers en uit het water.
Gezorgd wordt voor materiaal, zwemvesten en lunch. Alle exacte details ontvang je in de week na
de sluiting van de aanmeldtermijn.
Datum: zaterdag 24 maart
Tijd: 8.30 uur tot plm. 13.30 uur
Interesse?
Aanmelden kan via onderstaande e-mailadressen tot uiterlijk 12 maart. Voor meer informatie kunt
u terecht bij:
Henk Bols, Gemeente Steenwijkerland, tel: 14 0521 henk.bols@steenwijkerland.nl
Erica Prikken, Natuurmonumenten, tel: 0622 370837,e.prikken@natuurmonumenten.nl

