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Groep 1 en 2
Het thema blijft nog even ‘agent en boef’. En komende vrijdag
komen er 2 agenten op school te weten Berry v.d. Heide en Peter
Murris.
De letter die centraal staat is de f.

21 september:
Verkiezing leerlingenraad
26 september:
start kinderpostzegels groep 7
en 8
10-12 uur groep 7 workshop
Stop Motion
2 oktober:
MR vergadering
Leerlingenraad
3 oktober:
Start kinderboekenweek,
opening Bieb op school
4 en 5 oktober
Studiedagen, leerlingen vrij
5 oktober
Dag van de leerkracht
7 oktober
14.00 uur herfstwandeling OR
8 oktober
13.30 uur voorstelling groep 1
en 2, De Burght Vollenhove
9 oktober
Voorleeskampioenschappen
school
11 oktober
ouderavond leesbevordering
georganiseerd vanuit de
bibliotheek bij ons op school
18 oktober
Groepen 1 en 2 workshop
‘Ridders en jonkvrouwen’
19 oktober
Controle fietsverlichting in alle
groepen (vrijwilligers om
hierbij te helpen kunnen zich
aanmelden bij juf Tessa
(tessa.straatman@samenlevin
gsschooldelisdodde.nl )
11.30 uur periodesluiting
groep ¾
15.00 uur start herfstvakantie

Even voorstellen: Frederieke
Meijerink, stagiaire groep 6/8
Hallo! Mijn naam is Frederieke Meijerink
en ik kom vanaf 17 september stagelopen
op de Lisdodde in groep 6-8.
Ik kom oorspronkelijk uit Enkhuizen, heb
daarna 5 jaar in Zwolle gewoond en sinds
een jaar woon ik in Ruinerwold.
Ik woon op de Toffe Peer wat een heel
leuk recreatiebedrijf is waar ook veel
dieren rondlopen zoals de geit op de foto.
Ik ben dit jaar begonnen aan de
Katholieke Pabo in Zwolle en doe de
versnelde deeltijd-opleiding. Werken in
het basisonderwijs is voor mij altijd al
een droom geweest en ik heb nu de
knoop doorgehakt om het ook daadwerkelijk te gaan doen. In mijn
vrije tijd ben ik graag buiten, sport ik en speel ik af en toe wat
piano.
Ik heb erg veel zin in om op de Lisdodde stage te komen lopen en
de leerlingen te leren kennen!
Groetjes,
Frederieke
Even voorstellen: Anke Rodermond, stagiaire groep 3/4/5
Hallo,
Ik ben Anke Rodermond, 15 jaar en woonachtig
in Wanneperveen. Ik ben te vinden op de
Lisdodde. Vrijdagmorgen in groep 3/4, en
vrijdagmiddag in groep 5. Ik zit op school in
Meppel op de opleiding Groene Lyceum Terra.
Deze opleiding is Havo/Vwo en doe je veel aan
praktijk. Als opdracht voor school loop ik stage op
een plek waar ik mezelf in de toekomst zie. Met
kinderen omgaan vind ik erg leuk en wil later
graag de zorg in, de precieze richting weet ik nog
niet. Na schooltijd ben ik te vinden op turnen en
acro. En ik werk in een eetcafé/restaurant
Belterwiede. Ik hoop dat ik met mijn stageperiode
veel leer en de kinderen het leuk vinden om met
mij te werken.
Groetjes,
Anke
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Oproep: controleer uw gegevens in Parnassys!!!!!
Alle ouders hebben inloggegevens voor onze leerling administratie. Hierbij vragen wij u dringend
om de gegevens in onze leerling administratie te controleren op juistheid zo aan het begin van dit
schooljaar. Dit kunt u doen door in te loggen op het ouderportaal van Parnssys. Wilt u er tevens
voor zorgen dat er voldoende noodnummers bij ons bekend zijn?! Een noodnummer is NIET uw
eigen 06 nummer maar bijvoorbeeld het nummer van opa/oma/oppas/buurvrouw/oom/tante/ enz.
Deze noodnummers kunt u zelf toevoegen in het ouderportaal van Parnassys. U kunt ervan uit
gaan dat wij altijd eerst uw eigen 06 proberen te bereiken alvorens wij een noodnummer gaan
bellen. Het is wel belangrijk dat wij noodnummers in ons systeem hebben staan bij bijvoorbeeld
plotselinge ziekte of een gebroken been of iets dergelijks.
Mocht u de inloggegevens van Parnassys kwijt zijn, mailt u dan even naar juf Yvonne, zij kan ze
opnieuw voor u aanmaken, let op, u ontvangt de nieuwe gegevens per e-mail!
Schoolkalender ontvangen
Alle gezinnen hebben afgelopen vrijdag de schoolkalender ontvangen. Mocht u hem gemist hebben,
vraag uw oudste kind dan even.
Uitnodiging herfstwandeling
In de bijlage vindt u de uitnodiging voor de herfstwandeling georganiseerd door de Ouderraad. Zet
u wandelschoenen alvast klaar, het wordt vast een gezellige boel.
Hangjeugd locatie Veneweg
Wij merken de laatste tijd dat er in het weekend gezellig gehangen wordt op het plein van de
locatie Veneweg. Er blijft echter veel afval op het plein liggen, blikjes, sigarettendoosjes e.d. Dit is
gevaarlijk voor onze kinderen maar zeker ook voor de kleintjes van de kinderopvang.
Het plein op de locatie Veneweg is daarom ook een gesloten schoolplein. Dit houdt in dat het niet
betreden mag worden door onbevoegden na schooltijd. Wanneer u jeugd op ons plein ziet, wilt u ze
dan aanspreken of de namen bij ons melden zodat wij dit kunnen bespreken met de betreffende
ouders of eventueel de wijkagent? Alvast bedankt, samen houden we onze schoolpleinen veilig
voor onze kinderen!
PS. Het plein van de locatie Siebenweg is een open schoolplein. Hier mag dus na schooltijd gewoon
gespeeld worden, maar natuurlijk ook geen afval achtergelaten worden. Ook het uitlaten van
honden op dit schoolplein stellen wij niet op prijs!
Bijlage: Disco in bad Hesselingen
Op 6 oktober is er weer disco in bad Hesselingen. De kinderen kunnen met korting naar binnen als
ze de bon in de bijlage printen. Juf Yvonne heeft ook een paar kortingsbonnen op school liggen.
Informatie van Scala
Scala Centrum voor de Kunsten, Orca Theaterproducties en Rabo Theater De Meenthe starten een
nieuwe musicalgroep in Steenwijk, voor jongeren van 10 tot 18 jaar die zich willen bekwamen in
het musicalvak: acteren, dansen én zingen.
De lessen vinden plaats vanaf 1 oktober op de maandag van 16.30 tot 18.00 uur in De Meenthe
door vakdocent Yoanique Hillen. In 28 lessen werken ze toe naar een eindvoorstelling in het
theater. Aanstaande maandag, 24 september, is er een gratis proefles waar de kinderen aan mee
kunnen doen. Aanmelden kan door een mail met naam, leeftijd en telefoonnummer te sturen naar
info@ontdekscala.nl

