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Oproep: Rapport inleveren! 
Hierbij de dringende oproep om het rapport weer in te leveren op 
school. De leerkrachten willen graag bezig met de voorbereidingen 
voor het rapport van het einde van het schooljaar. Wanneer u het 
rapport kwijt bent kunt u tegen betaling van €10,- een nieuw 
rapport aanvragen bij juf Yvonne. Alvast bedankt! 

Schoolfotograaf 26 juni 
Op dinsdag 26 juni bezoekt de schoolfotograaf onze school. 

Broertjes en zusjes waarvan één of meerdere broertjes/zusjes (nog) 
niet bij ons op school zitten en toch graag samen op de foto willen 
kunnen zich om 8.15 uur melden voor een gezamenlijke foto op de 
locatie Siebenweg. Broertjes en zusjes die wel al op school zitten 

komen in de loop van de dag samen op de foto, dat regelt zich 
vanzelf. 

Van alle kinderen wordt een pasfoto/portretfoto en een klassenfoto 
gemaakt. Deze foto’s kunt u digitaal bestellen, hiervoor krijgt uw 
kind, enkele dagen na de fotosessie, een kaart met inloggegevens 

mee naar huis.  
De fotograaf adviseert vrolijke/kleurrijke kleding te dragen op de 
foto. Dat komt mooi uit bij de achtergrond.  

 

Het mysterie van het verdwenen geluid (verrijking) 
Wegens de geringe belangstelling is deze voorstelling voor 
aanstaande zaterdag afgelast.  De voorstelling zal op een nader 
te bepalen moment in de toekomst nogmaals aangeboden worden 

door de fanfare De Wieden. 
 

Groepsindeling volgend schooljaar: 
Onze formatie voor het volgende schooljaar is bekend. Zie volgende 
pagina. Voor de vacature in groep 5 loopt momenteel een 

sollicitatieprocedure. 

Wij zijn nog bezig met de benoeming van een onderwijsassistent 
voor meerdere ochtenden per week. Deze zal worden bekostigd uit 
de vrijgekomen werkdrukgelden. 

Mocht u vragen over de formatie hebben dan horen wij dat graag of 
u kunt uw vraag bij de MR oudergeleding stellen. 
 

WEEK 23, 2018 

KALENDER 

4 t/m 7 juni: 
Avond4daagse Steenwijk 

6 juni: 
Groep 6 en 7 verkeersles 
politie voor verkeersbrigadier 

8 juni: 
Inloop tot 9 uur voor 
deelnemers avond4daagse 

11 juni: 
Start Cito E  

12 juni: 
Juf Yvonne afwezig, 
directieberaad 

20 t/m 22 juni: 
Schoolkamp groep 7/8 

26 juni: 
Schoolfotograaf 
8.15 uur broertjes en zusjes 
die nog niet op school zitten 
(locatie Siebenweg) 

27 juni: 
Schoolreis 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 

11 juli: 
Studiedag, leerlingen vrij 

17 juli: 
Musical groep 7/8 
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groep ½ a (ong. 
16 lln) 

½ b 
(ong16lln) 

¾ (ong 26 
lln) 

5 21 lln 7 19lln 6/8 15 lln. 

Maandagmorgen Ymkje Liesbeth Marlou Vacature Renate Mirjam 

Maandagmiddag Ymkje Liesbeth Marlou Vacature Renate Mirjam 

Dinsdagmorgen Wilma Ymkje Marlou Vacature Tessa Mirjam 

Dinsdagmiddag Wilma Ymkje Marlou Vacature Tessa Mirjam 

Woensdagmorgen Wilma Liesbeth Marlou Karla Tessa Mirjam 

Donderdagmorgen Wilma Liesbeth Marlou Vacature Tessa Karla 

Donderdagmiddag Wilma Liesbeth Marlou Vacature Tessa Karla 

Vrijdagmorgen Wilma Liesbeth Karla  Vacature Tessa Mirjam 

Vrijdagmiddag    Vacature Tessa Karla 

De groepen ½ zitten rond de kerstvakantie op ongeveer 20 leerlingen per groep. Deze groepen 
groeien door naar ongeveer 25 leerlingen per groep. 

Herhaalde oproep: Wijziging doorvoeren in foto/video 
Op het inschrijfformulier heeft u wel of geen toestemming gegeven voor het gebruik van foto’s van 
uw kind op onze website/klasbord/facebook. Wij vragen u opnieuw toestemming voor het gebruik 
van foto/video. Klikt u hier voor een link naar het formulier 

https://www.samenlevingsschooldelisdodde.nl/praktische-informatie/downloads 

https://www.samenlevingsschooldelisdodde.nl/praktische-informatie/downloads

