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Luizencontrole maandag 11 december: 

Er wordt gevraagd waarom dit bericht wekelijks 
herhaald wordt. Zolang er luizen en/of neten zijn 

wordt er wekelijks gecontroleerd. De datum in het 

stukje wijzigt daarom wekelijks. Zolang wij niet 

neten/luizenvrij zijn moet u uw kind preventief 
dagelijks blijven controleren en kammen. Daarom 

dus een wekelijkse herhaling van dit stukje. 

Wanneer we allemaal samenwerken komen we van 

de luizen en neten af. Door controle alleen verdwijnen ze namelijk 

niet! 

Er is een wederom een her controle geweest. Er zijn alleen nog dode 

neten aangetroffen. Na de kerstvakantie wordt de hele school weer 
gecontroleerd. Wilt u uw kind blijven controleren en blijven kammen? 

Dit kammen moet minimaal 2 weken 2x daags! Alvast bedankt! Meer 

informatie kunt u vinden op www.landelijksteunpunthoofdluis.nl  

Kerstbakjes maken groep 1 t/m 8 
Vrijdag 15 december maken alle  kinderen van groep 1 t/m 8 

een feestelijk kerstbakje. Dit bakje gaat ook op 15 december mee 

naar huis. Komt u uw kind die dag ophalen? De bakjes zijn soms 

lastig te vervoeren. 
De kinderen van groep 6, 7 en 8 gaan op woensdag 20 december 

tussen 10 en 11 uur de bakjes naar de bewoners van de Perelaar 

brengen. 

Huisvestingsplannen onderwijs gemeente Steenwijkerland 
Vele ouders vragen naar de stand van zaken rondom huisvesting van 

onze school. Het integraal huisvestingsplan onderwijs stond op de 

raadsagenda van december. Omdat deze agenda te vol is wordt de 

behandeling van het integraal huisvestingsplan onderwijs 
doorgeschoven naar januari. Wij weten verder ook echt nog niets. 

Zodra wij meer weten dan hoort/leest u dat. 

Dagopening in de Samenlevingsschool De Lisdodde 

Wat doen wij met de dagopening? Is een veel gestelde vraag aan ons 
door verschillende ouders. Iedere groep is bezig met de dagopening, 

maar dit is niet in iedere groep gelijk. De bovenbouwgroepen sluiten 

vaker aan bij een actueel thema vanuit een gesprek of een filmpje. 
De onderbouwgroepen openen de dag vanuit een verhaal, liedje of 

gesprek. Op dit moment staat de adventstijd centraal. In de 

afgelopen periode hebben wij in alle groepen ook aandacht besteed 

aan de Christelijke dagen als dankdag en de reformatie. Maar ook het 
thema ‘mooi’ vanuit de methode ‘Kleur op school’ staat bij de 

levensbeschouwingslessen centraal. Wanneer wij starten met een 

nieuw thema bij onze levensbeschouwingslessen zullen wij u hiervan 

op de hoogte houden via deze nieuwsbrief. 
Wij maken ook gebruik van de volgende websites: 

www.feestweetwatjeviert.nl 

www.dedagvandaag.nl 

www.kleuropschool.nl  
Mocht u hier verder nog vragen over hebben of aanvullingen voor 

hebben dan horen wij dat graag.  
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15 december: 
alle klassen kerstbakjes maken 

20 december: 
groep 6/7/8 brengt de kerstbakjes 
naar de bewoners van De Perelaar 

21 december: 
Alle groepen om 12 uur vrij. 
Verplaatste schooltijd kerstviering. 
Indeling op beginletter van de 
achternaam van de kinderen. 
17.15 uur  de families beginnend 
met een A – H 
17.30 uur  de families beginnend 
met een K – M 
17.45 uur  de families beginnend 
met een N – Z 
Start locatie Siebenweg 

Meester Marcel afwezig, juf 
Mirjam vervangt 

22 december: 

12 uur alle groepen vrij, start 

kerstvakantie 

Meester Marcel afwezig, juf 

Mirjam vervangt 

23 december tot en met 7 

januari: 

Kerstvakantie 

8 januari 2018: 

8.30 uur 

nieuwjaarsbijeenkomst voor 

kinderen en ouders in school 

Siebenweg 

9 januari 

19.00 uur MR vergadering 
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herhaald bericht: Kerstviering donderdag 21 december 
Donderdag 21 december vieren wij het kerstfeest met onze leerlingen, 

ouders en belangstellenden. U bent u van harte 

uitgenodigd op het schoolplein van de locatie Siebenweg. 

Vanaf daar starten wij in groepjes voor een mooie 
kerstwandeling door Wanneperveen. Uw starttijd voor de 

kerstwandeling is: 

Indeling op beginletter van de achternaam van de 
kinderen. 
17.15u  de families beginnend met een A – H 
17.30u  de families beginnend met een K – M 
17.45u  de families beginnend met een N – Z 
Groep 7/8 neemt ons tijdens de wandeling mee in het kerstverhaal. Zij 

geven uitvoering aan hun periodesluiting. Na afloop is er een gezellig 

samenzijn met alle ouders en kinderen op het plein. Reserveer deze 

datum en het tijdstip dus alvast in uw agenda! 

An update from Miss Elaine  

Hello to all the parents of all the students currently attending my English classes. Well the time has 

flown by it only seems like yesterday since I wrote my autumn newsletter. After the autumn 

lessons our theme has been toys. The children have learnt all the words for the different toys. We 

also had some nice games for Sinterklaas which the children really enjoyed. We have also practiced 

the words for the body parts, colours, numbers, autumn and toys. It has been amazing to watch 

the progress of the children from group 1 through to group 4. The children in group 4 are actually 

speaking to me in English. In group 3 the children can easily follow the instructions in English to 

colour in a picture which they love doing. This progress is fantastic and I am very pleased and 

proud. Our theme now is of course Christmas I have some lovely new games, songs, films and 

worksheets which make it all the more interesting and fun to learn. I wish all my students, their 

parents and of course all my colleagues and directors a very Merry Christmas and a healthy and 

happy 2018 

With warmest regards, 

Miss Elaine 

Bijlage: Kwartetschaatsen 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u informatie aan over het kwartetschaatsen. 4x Gratis 

schaatsles in Thialf. Kijkt u voor meer informatie in de bijlage bij deze nieuwsbrief.  
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25 en 26 januari: 

Juf Yvonne afwezig, 

studiedagen directie 

26 en 27 januari: 

Open dagen voortgezet 

onderwijs Meppel 
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