Nieuwsbrief Samenlevingsschool De
Lisdodde
woensdag 20 juni 2018

WEEK 25, 2018
KALENDER
20 t/m 22 juni:
Schoolkamp groep 7/8
26 juni:
Schoolfotograaf
8.15 uur broertjes en zusjes
die nog niet op school zitten
(locatie Siebenweg, centrale
hal)
27 juni:
Schoolreis groep 1 t/m 6
Schoonmaakochtend groep 1
t/m 6
28 juni:
Groep 1 t/m 6 de middag vrij
i.v.m. compensatie schoolreis
3 juli:
19 uur MR vergadering
4 juli:
Rapporten mee
9.30 uur groep 6 watersafari
6 juli:
11.30 uur: Periodesluiting
groep 4
9-11 juli:
Oudergesprekken n.a.v. het
rapport (niet verplicht)
11 juli:
Studiedag, leerlingen vrij
18 juli: (let op, gewijzigd t.o.v.
jaarplanning!)
Musical groep 7/8
20 juli:
feestelijke laatste schooldag
groep 1 t/m 7. 12 uur start
zomervakantie.

Welkom op school (verrijking en
verwondering)
Lotta en Khloé zijn deze week bij ons op school
begonnen in groep 1/2a en 1/2b. Wij wensen hun
natuurlijk heel veel plezier bij ons op school!
Groep 1 en 2
Thema voor de komende week is schoolreis. De letter die centraal
staat is de letter: r
Gym op donderdag groep 3 en 4
De groepen 3 en 4 spelen op de donderdag bij droog weer buiten op
het veld bij de locatie Veneweg. Deze groep heeft de komende weken
geen gymles in de Wanne omdat juf Silvia geen gymbevoegdheid
heeft en er geen invaller voor de gymlessen beschikbaar is. U kunt
uw kind dan dus om 12 uur ophalen bij de locatie Veneweg. Kinderen
die niet opgehaald worden bij de locatie Veneweg lopen samen met
juf Silvia weer naar de locatie Siebenweg. Bij regen doen de kinderen
gezelschapsspelletjes op de locatie Siebenweg.
Krentenbaard in groepen 1 en 2
In de groepen 1 en 2 is krentenbaard gesignaleerd bij verschillende
leerlingen. De ouders van deze leerlingen hebben het advies
gekregen met hun kind naar de huisarts te gaan (advies vanuit de
GGD) Wij hebben als school de besmetting bij de GGD gemeld omdat
het om meer dan 3 kinderen in dezelfde groep gaat.
De kinderen mogen gewoon naar school maar worden wel
geadviseerd hun handen goed te wassen, dit geldt ook voor alle
volwassenen die met de kinderen in aanraking komen. Verder
moeten de besmette kinderen hoesten en niesen in hun ellenboog
om zo verdere besmetting te voorkomen. Wilt u hier aandacht aan
besteden met uw kind? Krentenbaard is erg besmettelijk maar verder
niet gevaarlijk. Alvast bedankt voor het bespreken met uw kind.
LET OP, HERHAALDE OPROEP: Schoonmaakochtend groep 1
t/m 6 (verbinding)
In de jaarplanning van dit schooljaar staat geen schoonmaakmoment
opgenomen omdat wij eind vorig schooljaar nog niet wisten hoe wij
er nu bij zouden zitten. Nou vinden wij het wel fijn en uw kinderen
vast ook, dat de materialen eens per jaar goed schoongemaakt
worden. Tot nu toe hebben een handje vol ouders (gemiddeld 1 per
groep) zich aangemeld, dat is fijn, maar wel wat weinig. Vele handen
maken licht werk, komt u ook helpen direct na het uitzwaaien van de
schoolreis?
Wij willen de schoonmaakochtend graag plannen op het moment dat
de groepen 1 t/m 6 op schoolreis zijn. Dus kunt u op
woensdagochtend 27 juni tussen 9 en 12 uur helpen met het
schoonmaken van het klaslokaal, de meubelen en de centrale
ruimtes van de school dan kunt u zich aanmelden bij de
groepsleerkracht van uw kind! Wij en onze leerlingen zij u alvast erg
dankbaar!
(tessa.straatman@samenlevingsschooldelisdodde.nl,
marlou.deboer@samenlevingsschooldelisdodde.nl,
lisa.debacker@samenlevingsschooldelisdodde.nl,
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Na de zomervakantie
3 september:
eerste schooldag
4 september:
19.30 uur OR vergadering
10 september:
start campagne leerlingenraad
11 september:
19.00-19.45 uur
informatieavond groep 1 t/m 8
20.00-20.30 uur zakelijke
ouderavond locatie Siebenweg
20.40 – 21.25 uur
informatieavond groep 1 t/m 8
17 t/m 20 september:
Startgesprekken groep 1 t/m 8
verplicht. Vanaf groep 5
samen met kind.
Donderdag 20 september
broertjes/zusjesavond.
21 september:
Verkiezing leerlingenraad
26 september:
start kinderpostzegels groep 7
en 8

wilma.vanduuren@samenlevingsschooldelisdodde.nl,
ymkje.vanderlinden@samenlevingsschooldelisdodde.nl,
liesbeth.bouhuis@samenlevingsschooldelisdodde.nl)
Eigenaar gezocht!
Deze thermoskan staat na de
avond4daagse nog op de kast in de
centrale hal van de locatie Siebenweg. De
kan wil nog graag terug naar de
rechtmatige eigenaar . Komt u hem
halen?
Schoolfotograaf 26 juni
Op dinsdag 26 juni bezoekt de
schoolfotograaf onze school.
Broertjes en zusjes waarvan één
of meerdere broertjes/zusjes
(nog) niet bij ons op school
zitten en toch graag samen op
de foto willen kunnen zich om
8.15 uur melden voor een
gezamenlijke foto op de locatie Siebenweg. Broertjes en zusjes die
wel al op school zitten komen in de loop van de dag samen op de
foto, dat regelt zich vanzelf.
Van alle kinderen wordt een pasfoto/portretfoto en een klassenfoto
gemaakt. Deze foto’s kunt u digitaal bestellen, hiervoor krijgt uw
kind, enkele dagen na de fotosessie, een kaart met inloggegevens
mee naar huis.
De fotograaf adviseert vrolijke/kleurrijke (geen fluoriserende)
kleding te dragen op de foto. Dat komt mooi uit bij de achtergrond.
Herhaald bericht: Kinderprijsjes verloting musical gezocht!
Onze ouderraad is op zoek naar prijsjes voor de kinderverloting
tijdens de musical. Heeft u nog een mooi prijsje staan, lever dat dan
in bij de groepsleerkracht van uw kind. Alvast bedankt!

