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Feestelijke laatste schooldag vrijdag 20 juli. 
Noteert u deze datum alvast in uw agenda? Op vrijdag 20 juli willen 
wij ons eerste schooljaar als Samenlevingsschool De Lisdodde graag 
samen met u, onze leerlingen en ons team, afsluiten. U bent van 11-
12 uur van harte welkom op de locatie Siebenweg. Hoe en wat 
verder dat houden we nog even geheim. Nadere informatie volgt nog 
via onze nieuwsbrief.  

Oproep: Vrijwillige hulp bij laatste schooldag 

gezocht! 
De laatste vrijdag van het schooljaar is een 
gezellige afsluiting van het schooljaar. We gaan er, 
samen met de ouders, een leuk feestje van maken. 

Voor de voorbereidingen van dat feestje, op vrijdag 20 juli, hebben 
wij hulp nodig vanaf ongeveer 10 uur. Wanneer u het leuk vindt om 

te helpen bij de voorbereidingen kunt u zich opgeven bij Patricia 
(patricia-johan@hotmail.com)  

Groep 1 en 2 
Thema is afsluiting. 
Letter v.d.week: z 

Bedankt voor de hulp bij het schoonmaken vandaag! 
Er heeft vanochtend een aantal moeders en een aantal 
medewerksters van Persister geholpen om de lokalen van groep 1 
t/m 6 een goede poetsbeurt te geven. Bedankt voor jullie inzet, alles 
ruikt weer heerlijk fris en blinkt ons tegemoet! 

Aanstelling nieuwe collega’s 

We hebben een nieuwe collega gevonden voor groep 5. Wij stellen 
deze leerkracht in de volgende nieuwsbrief aan u voor. 
Meester Gerard heeft bij ons een aanstelling als onderwijsassistent (4 

ochtenden per week) per volgend schooljaar aangenomen. Wij heten 
hem dus ook van harte welkom binnen ons team! Wij vinden het heel 
fijn dat onze formatie hiermee rond is. De nieuwe collega voor groep 
5 zal voor de zomervakantie kennis komen maken met de kinderen 
in de huidige groep 4. 

Bedankje juf Karla 
Beste ouders en kinderen, 

Tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn man, Sjoerd, 
hebben wij enorm veel kaartjes van jullie mogen ontvangen. Het was gewoon hartverwarmend! 
Het heeft ons enorm gesteund in deze moeilijke tijd. Lieve ouders en kinderen heel erg bedankt 
daarvoor. 

Karla Bakker en kinderen. 

Digitalisering bibliotheek 

Een aantal ouders is onder leiding van Sophia druk bezig geweest met de digitalisering van onze 

schoolbibliotheek. Het was een hele klus maar het is gelukt! Wij willen iedereen heel hartelijk 

bedanken voor alle hulp bij het digitaliseren. Vanaf volgend schooljaar kunnen de kinderen weer 

boeken lenen in de eigen schoolbibliotheek volgens een gedigitaliseerd uitleensysteem. Wij kunnen 

op die manier zien welke boeken veel gelezen worden en welke minder vaak gelezen worden. Ook 

analyseert de bibliotheek Steenwijkerland onze volledige collectie en wordt dat wat nog mist, 

WEEK 26, 2018 

KALENDER 

27 juni: 
Schoolreis groep 1 t/m 6 
Schoonmaakochtend groep 1 
t/m 6 

28 juni: 
Groep 1 t/m 6 de middag vrij 
i.v.m. compensatie schoolreis 

3 juli: 
19 uur MR vergadering 

4 juli: 
Rapporten mee 
9.30 uur groep 6 watersafari 

6 juli: 
11.30 uur: Periodesluiting 
groep 4 

9-11 juli: 
Oudergesprekken n.a.v. het 
rapport (niet verplicht) 

11 juli: 
Studiedag, leerlingen vrij 

18 juli: (let op, gewijzigd t.o.v. 
jaarplanning!) 
Musical groep 7/8 

20 juli: 
feestelijke laatste schooldag 
groep 1 t/m 7.  
12 uur start zomervakantie. 
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aangevuld door de bibliotheek vanuit de subsidie ‘Bieb op school’. 

Zet u donderavond 11 oktober (in de kinderboekenweek) alvast in 

uw agenda? De bibliotheek Steenwijkerland komt dan een 

informatieve ouderavond voor u, bij ons op school, verzorgen over 

leesbevordering en hoe u daarbij als ouder een grote rol kunt spelen.  

Herhaald bericht: Kinderprijsjes verloting musical gezocht! 
Onze ouderraad is op zoek naar prijsjes voor de kinderverloting 

tijdens de musical. Heeft u nog een mooi prijsje staan, lever dat dan 
in bij de groepsleerkracht van uw kind. Alvast bedankt! 

 

WEEK 26, 2018 

KALENDER 

Na de zomervakantie 

3 september: 
eerste schooldag 

4 september: 
19.30 uur OR vergadering 

10 september: 
start campagne leerlingenraad 

11 september: 
19.00-19.45 uur 
informatieavond groep 1 t/m 8 
20.00-20.30 uur zakelijke 
ouderavond locatie Siebenweg 
20.40 – 21.25 uur 
informatieavond groep 1 t/m 8 

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 


