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Groep 1 en 2 
Thema is nog steeds herfst. 
Letter van de week nog een keer de w 

Herfstbos 
Donderdag 8 november willen we graag met de leerlingen van 
groep 1/2 a en b naar het bos op de Eese.  
Om 40 leerlingen te vervoeren hebben we, naast de auto van juf 
Wilma en juf Liesbeth, nog 8 auto's nodig.  

We vertrekken om 10.00 en zijn om 12.00 uur terug. 
Wie kan en wil ons vervoeren? 
Opgave graag mondeling of via mail. 

Bezoek kerk  
Woensdagmorgen 7 november mogen we de kerk bezoeken. We 
zouden het fijn vinden wanneer u uw dochter/zoon om 8.30 uur bij 
de kerk brengt.  
Juf Wilma en juf Liesbeth zijn daar dan ook. De leerlingen van 
groep 1/2 b beginnen in de kerk en de leerlingen van groep 1/2 a 

in de Klokkenstoel. 
Om 9.00 uur moeten de leerlingen van groep 1/2 b weer terug 
naar school. Welke ouders zouden ons willen brengen? 
Om 9.30 uur moeten de leerlingen van groep 1/2 a weer terug 
naar school. Welke ouders zouden ons willen brengen.  
Het is maar een klein stukje rijden en misschien willen ouders wel 
een paar keer heen en weer rijden. 

Opgave mondeling of via mail bij juf Wilma of juf Liesbeth 

Groep 3 t/m 8 het mysterie van het verdwenen geluid 

Op zaterdag 10 november is het zover, 
theatermiddag in de Wanne! Het mysterie van het 
verdwenen geluid kan worden bezocht door alle 
kinderen van 6 t/m 12 jaar in de Wanne. Aanvang 14 
uur, zaal open 13.30 uur, toegang gratis! De fanfare 
figureert in deze voorstelling! Meer informatie op 

www.hetverdwenengeluid.nl  

Afscheid juf Renate 
Vandaag was/is mijn laatste werkdag op De Lisdodde. Vanaf 

morgen ga ik een nieuwe uitdaging aan. Ik kijk met veel plezier 
terug op mijn tijd in Wanneperveen. Allen hartelijk dank daarvoor! 
Mocht u het leuk vinden dan kunt u mij op vanmorgen om 12.15 
uur nog een hand komen schudden aan de Siebenweg. 
Groetjes en wellicht tot ziens, Renate Pinxterhuis 

9 november Schoolontbijt, bestek, bord, beker meenemen 

Op vrijdagochtend 9 november starten wij in alle 
groepen met het Schoolontbijt. Wij vragen alle kinderen 
die dag om zelf  bord, beker en bestek mee naar school 

te nemen in het kader van duurzaamheid. Brood, beleg 
en drinken verzorgen wij. In de bijlage van deze 
nieuwsbrief vindt u een flyer met verdere informatie 
over dit Schoolontbijt! 

  

WEEK 44, 2018 

KALENDER 

1 november 
HGPD gesprekken 
19.30 uur OR vergadering 

5 november 
Juf Yvonne afwezig 

6 november 
Groep 6/8 bezoekt ’t Olde 
Maatuus 
10.30 uur Groep 5 workshop  
13 uur groep 3/4 workshop  

9 november 
Juf Marije verlof, juf Ymkje 
vervangt 
Nationaal schoolontbijt 
’s middags groep 5 en 6 kids 
survival Vollenhove (vervoer 
en begeleiding gezocht, 
aanmelden bij juf Marije en juf 
Mirjam) 

11 november 
11 uur 
Gezin/school/kerkdienst in de 
kerk in Wanneperveen 

13 november 
Informatieavond Voortgezet 
Onderwijs locatie Veneweg 
voor ouders van groep 7 & 8 

16 november 
Start week van de 
mediawijsheid groepen 6 t/m 
8 

20 november 
Lootjes trekken groep 5 t/m 8 
9 uur groep 3/4/5 voorstelling 
in de Meenthe (vervoer 
gezocht) 

27 november 
19 uur MR vergadering 
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An update from Miss Elaine 
Hello to all the parents from the children who are currently attending my English classes. We have 
had a great start to the new school year! It is always so nice to see all the children again after the 
summer holidays. It always amazes me when I see how many English words they remember and 
then you realize how much English they already know and just how much they understand. I am 
delighted to say that the response I got from the children was very positive and enthusiastic. They 

have remembered so much and now it´s time to take their English lessons to the next level. Up 
until the autumn break our theme has been School. The children have learnt all the words for the 
classroom objects, colours, numbers, body parts, the days of the week. Our theme this week is of 
course Autumn which is a lovely theme as we can actually see the Autumn weather which brings 
the theme to life. I have very nice new games, stories, songs and worksheets which makes it all 
the more interesting and fun to learn. With the theme Friendship for the book week I read a book 

to the children called The rainbow fish. The children thoroughly enjoyed the book and they were 

able to translate the story for me from English into Dutch even group 1 could understand the story! 
I wish all my students, their parents and of course all my lovely collogues a most enjoyable 
autumn break. 

Kindest regards Miss Elaine. 

Bijlage: Reserveer de datum alvast in uw agenda, dinsdag 13 november in de Meenthe 
om 15.30 en 19.30 uur! 
Opvoeden in onze prestatiemaatschappij stelt opvoeders en professionals vaak voor de vraag: wat 
is ‘gewoon’ en wat is ‘zorgelijk?’ Hoe leren we onze kinderen dat het oké is als je je even niet goed 
voelt en hoe ga je daar als ouders en als kind mee om.’ Tijdens deze bijeenkomst legt 
ontwikkelingspsycholoog, voormalig leerkracht en gezinstherapeut Steven Pont uit hoe dat 
ontwikkelingsproces in zijn werk gaat. Als inspirator maakt hij ons bewust en neemt hij ons mee in 

de rol die opvoeders en professionals hebben in de manier waarop een kind over zichzelf nadenkt 
en ook steviger in de wereld kan staan. U mag gedurende deze bijeenkomst een actieve rol 
innemen en het verhaal van Steven op elk moment onderbreken voor een vraag. 

Lees voor meer informatie de bijlage bij deze nieuwsbrief. 

Bijlage: Discozwemmen zwembad Hesselingen, zaterdag 10 november 
In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u een kortingsbon aan voor het discozwemmen op zaterdag 
10 november in het zwembad in Meppel. 

 


