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Groep 1 en 2 
Thema van de week: afsluiting, bijna vakantie. 
Letter: h 

Schoonmaken materialen: 
Op de gang zetten we bakken met spelmateriaal neer om thuis 
schoon te maken. 
Enkele ouders hebben al spullen meegenomen en schoon terug 
gebracht. 

Willen jullie allemaal meehelpen? Vele handen maken licht werk.  

Dank je wel. 

Kastanjeboom in de aanbieding 
Op het schoolplein achter de locatie Veneweg staat een dode 

Kastanjeboom. Deze boom is afgelopen winter dood gegaan. Hij 
moet omgehakt worden vanwege de veiligheid van onze 
kinderen. Is er iemand die het hout van deze boom graag wil 
hebben? Zelf in stukken hakken en afvoeren op het moment dat 
de boom door de hovenier is omgehakt! Of zelf de boom 
omhakken op een moment dat er geen kinderen op school of 
opvang zijn. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt! U kunt een 

mail sturen naar 
directie@samenlevingsschooldelisdodde.nl  

Let op: Teken op locatie Veneweg 
Wij hebben een melding ontvangen dat de 
kinderen van de locatie Veneweg met 
teken thuiskomen. Het kan zijn dat deze in 

de bosjes rondom het schoolplein zitten. 
De kinderen spelen hier verstoppertje in. 
Kijk uw kinderen dus goed na op teken! 

Overlast hondenpoep locatie Siebenweg  
De laatste periode vinden wij op de locatie Siebenweg dagelijks meerdere verse 

hondendrollen op het plein en in de bosjes. Mocht u een eigenaar met een hond over 
het plein zien lopen wilt u ons dan helpen en ze aanspreken, ons schoolplein is geen 
hondenuitlaatzone! Alvast bedankt, hopelijk lukt het ons samen om ons plein veilig en 
schoon te houden! 

Kalender volgend schooljaar 
Op onze website vindt u al de schoolvakanties voor het volgende schooljaar. Ook kunt 
u, onder het kopje praktische informatie/kalender, de concept schoolkalender als 

pdfdocument vinden. De definitieve kalender komt volgend schooljaar in de eerste schoolweek met 
uw kind mee naar huis. Het is weer een mooie uitvoering die u op kunt hangen! 

Even voorstellen: Juf Marije Linde 
Per volgend schooljaar komt juf Marije ons team versterken. Zij zal les gaan geven aan 

groep 5. Juf Marije is een ervaren leerkracht, zij werkt momenteel op de Bernhardschool 
in Steenwijk en zij woont in Meppel. Juf Marije zal voor de vakantie nog kennis komen 
maken met de leerlingen in groep 4. Zij stelt zich hieronder aan u voor. 

Mijn naam is Marije Linde. In 2011 ben ik afgestudeerd aan Stenden Hogeschool in 
Groningen. De afgelopen tien jaar heb ik daar gewoond en ben ik onder andere 

WEEK 27, 2018 

KALENDER 

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) 
aanmelden per mail 

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 
Vanaf 11 uur afsluiting samen 
met ouders  
12 uur start zomervakantie 
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werkzaam geweest in Warffum en Stedum. In december ben ik 
verhuisd naar Meppel waar ik nu met veel plezier woon. De 
afgelopen maanden heb ik op Kindcentrum Bernhard in Steenwijk 
gewerkt.  

In mijn vrije tijd ga ik graag sporten, lezen of wandelen en ben ik 
veel bij vrienden en familie. 
Na de zomer mag ik vier dagen in de week in groep 5 op De 
Lisdodde komen werken. Ik heb er veel zin in en kijk uit naar een 

fijn en goed schooljaar! 

DoeKoe actie spullen zijn binnen 

Iedereen die voor ons DoeKoe munten bij 
de Coop in Nijeveen heeft gespaard, 
hartelijk bedankt. Er zijn hele mooie 
speelmaterialen voor binnengekomen! 

Afscheid 2 leden 
medezeggenschapsraad 
Wij zijn dit schooljaar begonnen met een grote MR van 4 personen 
oudergeleding en 4 personen personeelsgeleding. Aan het begin van 
het jaar is al afgesproken dat dit voor het eerste schooljaar zo zou 

zijn en daarna teruggebracht zou worden naar de reguliere grootte 
van de MR van 3 om 3. Gisteravond was de laatste MR vergadering 
voor juf Liesbeth en Suzan Zandbergen. We hebben hun bedankt 
voor hun inzet voor onze school met een mooi bloemetje en een 
kaart. Er komen geen nieuwe MR leden voor hun in de plek. Volgend 
schooljaar bestaat de MR uit 3 ouders en 3 leerkrachten. 

Schoolzwemmen volgend schooljaar groep ¾ 
Volgend schooljaar gaat groep ¾ weer op woensdagochtend 
schoolzwemmen. Juf Marlou is al druk bezig met de planning en 

organisatie. U hoort van haar binnenkort meer. 

Herinnering: Aanmelding voor oudergesprekken n.a.v. 

rapport of voortgang 
Afgelopen week hebben alle ouders een mail gehad met daarin de 
uitnodiging voor de niet verplichte oudergesprekken tussen 9 en 11 
juli. Wanneer u hier gebruik van wilt maken kunt u voor vrijdag 6 
juli een e-mailbericht naar de leerkracht van uw kind sturen om een 

afspraak te maken. 

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! 
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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 


