Nieuwsbrief Samenlevingsschool De
Lisdodde
woensdag 25 april 2018

WEEK 17, 2018
KALENDER
26 april:
Meester en Juffendag alle
groepen, continurooster tot 14
uur
27 april t/m 13 mei:
Meivakantie
14 mei:
Groep 7/8 bezoek museum
15 mei:
Juf Yvonne afwezig, directie
overleg
21 mei:
Vrije dag, 2e Pinksterdag
22 mei:
GGD onderzoek leerlingen
groep 2
24 mei:
juf Yvonne afwezig, directie
overleg
26 mei:
Reünie voormalig OBS ’t
Vonder
Week van 28 mei:
Deze week oudergesprekken
30 mei:
Staking
31 mei
Streetwise ANWB groep 1 t/m
8
2 juni
Schuurverkoop afgeschreven
bibliotheekboeken en oude
wandplaten en wandkaarten
4 t/m 7 juni:
Avond4daagse Steenwijk

Groep 1 en 2:
Thema na de meivakantie is buiten spelen. letter: g
Workshop Wij in de wei
Donderdagmorgen, 17 mei, volgen de leerlingen van de groepen 1/2
a en b de workshop Wij in de wei. Deze workshop wordt op school
gegeven. Van 9.00 tot 10.00 voor groep 1/2 b en van 10.15 tot
11.15 voor groep 1/2a.
Kabouterpad
Op dinsdagmiddag 15 mei willen we graag met de groepen 1/2 a en
b het kabouterpad doen.
Dit is een leskoffer van Natuurmonumenten. We kunnen dit pad zelf
uitzetten op en in de buurt van school.
Om de groepjes van 4 leerlingen te begeleiden, willen we graag hulp
van zeven ouders.
Heb je tijd en zin om te helpen, geef je dan op bij juf Ymkje.
Dank jullie wel!
Afgelopen vrijdag hebben wij
fantastische Koningsspelen mogen
meemaken. Het weer was natuurlijk
super maar ook de vele ouders die ons
hebben geholpen om de Koningsspelen
mogelijk te maken willen wij hierbij hartelijk bedanken voor hun
inzet! BEDANKT, zonder jullie was dit niet mogelijk geweest! Er
waren ook vele ouders/opa’s/oma’s die ons even kwamen
aanmoedigen, kortom het was een gezellige boel op de sportvelden.
Vervanging juf Karla
Mocht het nog nodig zijn om juf Karla na de meivakantie te
vervangen dan zal juf Lisa het grootste gedeelte van deze
vervanging op zich nemen.
Oudergesprekken na de meivakantie
Na de meivakantie vinden de oudergesprekken weer plaats. De
ouders waarvan de leerkracht vindt dat zij ze moet spreken hebben
voor dit gesprek in de afgelopen periode reeds bericht ontvangen
van de leerkracht. Wanneer u zelf gebruik wilt maken van de
mogelijkheid om de leerkracht van uw kind te spreken kunt u de
leerkracht mailen voor het maken van een afspraak.
Deze aanpak is anders dan u van ons gewend bent. Wij merken dat
veel ouders toch niet kunnen komen op de geplande data, op deze
manier willen wij ons flexibeler opstellen, wel met de beperking dat
de leerkrachten niet in de avonduren terugkomen, dus afspraken
kunnen tot 18 uur ingepland worden in de periode na de
meivakantie tot eind mei.
Groep 1/2a juf Ymkje:
ymkje. vanderlinden@samenlevingsschooldelisdodde.nl
Groep 1/2 b juf Liesbeth:
liesbeth.bouhuis@samenlevingsschooldelisdodde.nl
Groep 3/5 juf Marlou:
marlou.deboer@samenlevingsschooldelisdodde.nl
Groep 4 Juf Lisa:
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lisa.debacker@samenlevingsschooldelisdodde.nl
Groep 6 juf Tessa:
tessa.straatman@samenlevingsschooldelisdodde.nl
Groep 7/8 juf Mirjam:
mirjam.heidinga@samenlevingsschooldelisdodde.nl
Gebruik bibliotheekpas Steenwijk bij bibliotheek Meppel
Al onze leerlingen hebben enige tijd geleden een bibliotheekpas
van de bibliotheek in Steenwijkerland gekregen. Met deze pas
kunt u ook gebruik maken van de diensten van bibliotheek
Meppel. U moet dan éénmalig bij de klantenbalie van bibliotheek
Meppel aangeven dat u geregistreerd wilt worden als gastlener! U
kunt daarna gewoon boeken lenen in bibliotheek Meppel op uw
biebpas van bibliotheek Steenwijkerland.

Het mysterie van het verdwenen geluid
Speciaal voor de kids uit groep 3 tot en met 8 organiseert de school in samenwerking met Fanfare
De Wieden op zaterdagmiddag 9 juni DE theatervoorstelling van het jaar. De voorstelling met als
titel: Het mysterie van het verdwenen geluid, begint om 14.30 uur. De zaal gaat om 14.10 uur
open. De voorstelling is uiteraard gratis.
In de Schalle te Nijeveen vindt het mysterie plaats. Deze voorstelling kan helaas niet onder
schooltijd plaatsvinden, omdat de meeste deelnemers dan werken. Het bezoeken van de
voorstelling is daarom vrijblijvend. Hij past echter zeer goed bij de muzikale vorming en
ontwikkeling van uw kind.
Alle leerlingen in groep 3 t/m 8 hebben gisteren een uitnodiging hiervoor meegekregen. Deze
uitnodiging is ook bijgevoegd bij deze nieuwsbrief.
Herhaald bericht: Meester- en juffendag donderdag 26 april
De kinderen mogen deze dag verkleed op school komen. De dag start in de eigen klas. We lopen
samen vanuit de locatie Veneweg naar de Siebenweg. Om 8.45 uur zingen we daar alle
leerkrachten toe. Het cadeau voor de leerkrachten wordt geregeld, daar hoeft u dus niets aan te
doen. Het is natuurlijk altijd leuk als er iets voor de leerkracht geknutseld of getekend wordt door
uw kind. Daarna staat er een feestelijk programma voor alle leerlingen gepland op beide locaties.
De kinderen hoeven geen fruit en drinken voor de 10 uur pauze mee te nemen. Alle kinderen
lunchen om 12 uur gezamenlijk, daarvoor moet wel iedereen zelf een lunch meenemen. Om 14 uur
zijn alle kinderen vrij, iedereen is dan weer in zijn/haar eigen klas op de eigen locatie.

