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WEEK 40, 2018
KALENDER
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
10 oktober
Schoolbibliotheek locatie
Siebenweg geopend voor
boeken voor thuis lenen
(groep 1 t/m 5)
11 oktober
Ín de ochtend: Voor alle
groepen voorstelling ‘Stan de
verhalenman’
19.30 uur: informatie avond
Samen ‘lezen’ met plezier.
Locatie Siebenweg
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 3/4
15.00 uur start herfstvakantie
29 oktober
Studiedag, alle leerlingen vrij
30 oktober
Start themaweek
gezin/school/kerk
1 november
HGPD gesprekken

Welkom op school
Sem is 4 jaar geworden. Hij begint in groep 1/2b.
Wij wensen hem heel veel plezier bij ons op
school!
Groep 1 en 2
Het thema dat centraal staat is ‘kom erbij’, de letter die centraal
staat is de k.
Voorstelling ‘Modder’ groepen 1 en 2
Maandag 8 oktober vertrekken we om 13.00 uur naar de Burght in
Vollenhove. We gaan kijken naar de voorstelling Modder.
Chauffeurs willen jullie zelf voor zo veel mogelijk stoelverhogers
zorgen. Wij hebben er op school ca. 10 die ook gebruikt kunnen
worden.
Om alle leerlingen te kunnen vervoeren hebben we nog 1 auto
nodig.
Kinderboekenweek
Vanochtend hebben wij de Kinderboekenweek geopend met het
thema ‘Kom erbij’ vriendschap. In alle groepen wordt deze week
over dit thema gewerkt.
Op donderdag wordt het thema afgesloten met een voorstelling op
school voor alle groepen van ‘Stan de verhalenman. Voor de ouders
is er die avond een leuke en gezellige informatieve avond vanuit de
bibliotheek Steenwijkerland.
Informatieve avond over ‘lezen’ met uw kind van 0 – 12 jaar
Heeft u de uitnodiging voor donderdag 11 oktober al gelezen? Hij zat
vorige week bij de nieuwsbrief en hangt her en der bij school. We
hopen dat wij u ook mogen begroeten om 19.30 uur op de locatie
Siebenweg. Neemt u uw buurvrouw/vriend/vriendin/oppas ook mee?
Kunt u gelijk even kijken wat er in school allemaal is gebeurd in het
kader van de Kinderboekenweek op de locatie Siebenweg. 
Opening schoolbibliotheek
Vanaf volgende week woensdag, 10 oktober, is
onze schoolbibliotheek aan de Siebenweg
vanaf 8.15 uur geopend voor de kinderen van
groep 1 t/m 5 om boeken voor thuis te lenen.
Voor de kinderen van groep 1/2/3 geldt dat dit
samen met een volwassene gedaan moet
worden.
Op de locatie Veneweg kunnen de kinderen dagelijks boeken lenen,
zij kunnen het uitleensysteem zelf opstarten.
Let op, het systeem registreert wanneer en wie welk boek
meeneemt. Zorgt u er dus ook voor dat de boeken weer digitaal
ingeleverd worden. Wanneer boeken langere tijd weg blijven
ontvangt u hier bericht over.
Ziektevervanging
Het vinden van vervangers bij ziekte wordt steeds lastiger. Wij
maken gebruik van een bovenschoolse invalpool. Deze was de
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afgelopen dagen echter leeg. Juf Yvonne heeft donderdag en vrijdag voor groep 7 gestaan en juf
Renate heeft afgelopen dinsdag voor groep 7 gestaan. Gelukkig is juf Tessa vandaag weer
inzetbaar.
Het vraag veel van een leerkracht om het eigen werk te laten liggen, het niveau van de groep te
leren kennen, kort de stof voorbereiden en een groep over te nemen. Alle andere collega’s hebben
op zo’n moment ook al meegedacht en alle mogelijkheden zijn besproken. Soms lukt het
simpelweg niet om intern alles op te vangen (doktersafspraken e.d. worden juist op de vrije dagen
door de collega’s gepland zodat dat niet onder werktijd hoeft) Wij zijn erg blij met de extra inzet
van onze teamleden om zo samen te voorkomen dat er een klas naar huis gestuurd moet worden.
Herfstwandeling
Aanstaande zondag om 14.00 uur
organiseert de ouderraad een
herfstwandeling vanaf het
bezoekerscentrum Holtingerveld.
Zien wij u daar ook? Gezellig! Zie
voor de uitnodiging de bijlage bij
deze nieuwsbrief. Parkeerplaats
‘Poort Holtingerveld’ aan de Van
Helomaweg in Havelte.
Studiedagen 4 en 5 oktober
Wat doen we nou tijdens zo’n studiedag? Lekker een dagje vrij????
Nou nee, niet echt. We zijn echter niet op school te vinden op 4 en
5 oktober. Met ons team gaan wij bezig met een start maken met
de training rondom de 7 Habtis for Highly Effective People van
Stephen Covey. We doen dit bij ‘Deel4’ in Baarlo.
Een training die ons de mogelijkheden geeft onze persoonlijke en professionele kracht te vergroten
en te versterken om effectiever te worden in onze eigen ontwikkeling en in de samenwerking met
anderen. Tevens is deze tweedaagse de start van het Leader in Me traject dat wij samen met
elkaar aangaan de komende 3 jaar.
Mocht u het interessant vinden dan kunt u meer informatie over dit onderwerp en deze training
vinden op https://www.cps.nl/theleaderinme
Vacature juf Renate
De lesgevende dag op maandag in groep 7 is ingevuld vanaf 1 november. Juf Jennali Jut komt op
de maandag in groep 7 werken. Ze heeft al vaker binnen onze school ingevallen. Zij zal op
maandag 15 oktober komen kennismaken met de groep. De vacature voor rekencoördinator staat
nog open.
Invulling vacature identiteitscommissie
Roelanda Klomp heeft de vrijgekomen plek in de identiteitscommissie ingevuld. Sigrid Velema heeft
afscheid genomen van de identiteitscommissie. Wij zijn bij met de inzet van Roelanda en we willen
Sigrid hartelijk bedanken voor haar inzet in de afgelopen periode voor de identiteitscommissie van
onze school!
Herhaald bericht: Kassabonnen sparen van de Bruna
Wanneer u tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij de
Bruna koopt dan kunt u uw kassabon op school inleveren. Wij
kunnen voor 20% van het totaalbedrag aan kassabonnen
gratis boeken aanschaffen. Dus lever uw kassabon van de
Bruna in de Kinderboekenweek in bij juf Yvonne.
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Bijlage ‘Techniek tastbaar’ voor groep 7 en 8
Op vrijdag 12 oktober organiseren het Voortgezet onderwijs en de bedrijven in Steenwijk ‘Techniek
tastbaar’ voor de groepen 7 en 8. In de bijlage staat meer informatie.
Herinnering kinderkoor
Vanavond om 18.45 uur tot 19.45 uur kunnen alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar een keer mee
komen zingen bij het kinderkoor in de Wanne.

