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WEEK 12, 2018
KALENDER
22 maart:
Klasselunch groep 7/8.
Ik eet het beter.
29 maart:
- Paasviering, eigen
bord/bestek/beker mee
- 11.30 uur periodesluiting
groep 1/2b, alle
ouders/belangstellenden zijn
welkom op de Siebenweg!
- Vanaf 12 uur alle kinderen
vrij, studiemiddag team
30 maart:
Vrije dag, Goede vrijdag
2 april:
Vrije dag, 2e Paasdag
3 april:
19 uur MR vergadering
8 april:
Kinderkerkdienst kerk
Wanneperveen
12 april:
GGD onderzoek 5 jarigen
13 april:
11.30 uur periodesluiting
groep 6
15 april:
Sluitingsdatum vragenlijst
sociale veiligheid
17 april:
Eindtoets groep 8
19 april:
Zwerfafval actie alle groepen
13.15 uur groep 4 voorstelling
in de Burght, Vollenhove
20 april:
Koningsspelen, alle groepen
12 uur alle groepen vrij
26 april:
Juffendag alle groepen,
continurooster tot 14 uur

Groep 1 en 2:
Het thema van de komende week is Pasen, de letter p staat centraal.
De kinderen mogen iets meenemen met de letter p in de benaming
van het voorwerp.
DoeKoe actie is van start
Bij de COOP in Nijeveen is de DoeKoe actie
afgelopen maandag van start gegaan. U
ontvangt een muntje en kunt deze in
verschillende buizen doneren. Hoe meer
muntjes er in onze spaarpot komen hoe meer
buitenspeelgoed/sportmateriaal wij voor onze
leerlingen uit kunnen zoeken na afloop van de
actie! Dus doneert u vooral tot en met 22 april uw muntjes in onze
spaarpot bij de DoeKoe actie van de COOP in Nijeveen! Alvast
bedankt!
Pasen, bord/bestek/beker meenemen
Op donderdag 29 maart vieren wij Pasen. We beginnen de ochtend
met een Paasontbijt in de eigen groep. Alle kinderen vragen wij om
op woensdag 28 maart een bord/bestek en beker mee te nemen
naar school. De Paasviering wordt verder ingevuld met eieren zoeken
en onze kinderen vragen zich nieuwsgierig af waarom wij Pasen
vieren en waar dat vandaan komt. Dat gaan de diverse groepen
uitzoeken. Om 11.30 uur begint vervolgens de periodesluiting van
groep 1/2b.
Vragenlijst MR tussenevaluatie
De MR vraagt u om even tijd te nemen om een tussenevaluatie van
onze school in te vullen. Alle oudste leerlingen krijgen vandaag een
envelop met vragenlijst mee naar huis. De MR en de
identiteitscommissie vragen u om deze in te vullen. De vragenlijst zit
ook als bijlage bij deze nieuwsbrief zodat u hem digitaal in kunt vullen
en kunt sturen naar nieuweschool@gmail.com
Bericht vanuit onze TSO
Onze TussenSchoolseOpvang wordt druk bezocht.
Dusdanig druk dat de opvang op bepaalde dagen vol is.
Per opvangmedewerker mogen er 15 kinderen
overblijven. Voor de locatie Siebenweg geldt dat er
regelmatig meer dan 30 kinderen aangemeld worden.
Bianca doet dan altijd haar uiterste best om er een 3e
overblijfmedewerker bij te vinden. Dit lukt niet altijd.
Dus daarom onderstaand dringende verzoek:
Blijft uw kind een keer niet over, meld uw kind dan ook daadwerkelijk
af bij Bianca. Wilt u uw kind incidenteel over laten blijven, meldt u uw
kind dan bij Bianca aan. U kunt er dus niet van uitgaan dat incidenteel
overblijven altijd kan!
Donderdag 29 maart periodesluiting groep 1/2b
Op donderdag 29 maart zijn alle ouders, opa’s/oma’s van groep 1/2b
van harte welkom bij de periodesluiting van groep 1/2b. We starten
om 11.30 uur in de centrale hal van de locatie Siebenweg. Alle
groepen gaan die donderdag vanaf de Siebenweg om 12 uur naar
huis!

Nieuwsbrief Samenlevingsschool De
Lisdodde
woensdag 21 maart 2018

WEEK 12, 2018
KALENDER
27 april t/m 13 mei:
Meivakantie

Koningsspelen 2018
Op 20 april vinden de Koningsspelen
weer plaats op onze school en wij
zijn nog op zoek naar ouders die
ons kunnen ondersteunen.
Allereerst zoeken wij 3 ouders voor
de kantinedienst. Graag willen we ouders die ook kantinedienst
draaien bij voetbalvereniging Oranje-Zwart.
Ook zoeken we meerdere ouders die de groepjes op de ochtend
kunnen begeleiden.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij juf Liesbeth of juf Lisa.
liesbeth.bouhuis@samenlevingsschooldelisdodde.nl
lisa.debacker@samenlevingsschooldelisdodde.nl
Nadere informatie over deze dag volgt nog.
Vacature: Pedagogisch medewerkers
voor onze dagopvang gezocht!
Onze kinderdagopvang zoekt voor meerdere
dagen nog pedagogisch medewerkers voor
de kinderdagopvang en de buitenschoolse
opvang. Wanneer u interesse in deze
vacature heeft kunt u contact opnemen met onze hoofdleidster Heidi
Dam (heididam@accrete.nl of telefonisch via 06-57290611)

Open dag, druk bezocht
Onze open dag is vandaag druk bezocht. Vele ouders en opa’s en oma’s hebben een kijkje in de
groepen en kinderopvang genomen. Het was gezellig druk in school en bij de opvang. Bedankt voor
uw belangstellen en mocht u naar aanleiding van uw bezoek nog een vraag hebben, dan horen wij
dat graag.
Steun onze ouderraad bij de clubkascampagne van de
Rabobank!
Onze ouderraad doet mee aan de clubkascampagne van de Rabobank
voor nieuwe avond4daagse hesjes (en schoolvoetbal en andere
activiteiten) Bent u lid van de Rabobank, stem dan op ons doel tussen
15 en 31 maart op www.rabobank.nl/mss

