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Groep 1 en 2: 

Het nieuwe thema na de voorjaarsvakantie is het thema Lente. 
De letter die daarbij hoort is de letter l van lente. 

Informatie gesprek met de gemeente m.b.t. locatie nieuwe 
school 
Afgelopen maandag hebben het schoolbestuur, de MR en de 
huisvestingswerkgroep een gesprek met de beleidsmedewerker 
van de gemeente Steenwijkerland gevoerd over het collegebesluit 
huisvesting Lisdodde. Ook Dorpsbelang Wanneperveen was als 

toehoorder aanwezig. Dorpsbelang is geen partij in dit geheel 
vanwege verdeeldheid binnen het bestuur van dorpsbelang. 

Het gesprek van afgelopen maandag heeft nog veel aanvullende 
vragen opgeroepen die vragen om nadere onderbouwing. De 
gemeente gaat dit verder uitzoeken en onderbouwen. De MR, 
huisvestingswerkgroep, schooldirectie en schoolbestuur zijn allen 
voorstander van de locatie ten Noorden van de sportvelden. Er is 
gesproken over een voortoets van de voorgenomen locatie ten 
Noorden van de sportvelden. De gemeente laat aan het 

schoolbestuur weten wat er allemaal nodig is voor een officiële 
voortoets zodat de gemeente deze uit kan voeren. Naar aanleiding 
van deze voortoets en de nadere onderbouwing van onze vragen 
kunnen we kijken of de voorgenomen locatie ten Noorden van de 
sportvelden haalbaar is of niet. 

Wij houden u op de hoogte via deze nieuwsbrief. 

16 maart Nationale Pannenkoekdag 
Wij doen mee aan de nationale 
pannenkoekdag. Op vrijdag 16 maart eten 
wij samen Pannenkoeken. De opa’s en 
oma’s van de kinderen in groep 2 en groep 

8 zijn van harte uitgenodigd om samen met 
ons te komen genieten. We gaan in alle 
groepen om 11.30 uur aan tafel! Nadere 
informatie en oproep voor hulp bij het 
bakken volgen na de vakantie. 

Wij horen wel graag voor dinsdag 6 maart van u welke opa’s en 
oma’s komen eten. U kunt dit per mail laten weten aan juf Wilma 
wilma.vanduuren@samenlevingsschooldelisdodde.nl  

Open dag woensdag 21 maart 
Op woensdag 21 maart houden wij onze open 

dag. Iedereen is die dag welkom in alle 

groepen en peuterspeelzaal en 
kinderdagopvang. Tussen 9 en 12 uur kunt u 
vrij binnenlopen, even bij uw eigen kind in de 
klas meekijken bij een les of even een keertje 
in een andere groep kijken. Ook ouders van 
toekomstige leerlingen zijn van harte welkom 
voor een rondleiding door onze school met 

uitleg door de leerlingenraad of directie! 
Kortom kom binnen, wees nieuwsgierig, stel 
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22 februari: 
Groep 7/8 voorstelling in 
Dalzicht, Oldemarkt.  

23 februari: 
- Leerlingen vrij, studiedag 
team muziek! 
- start Voorjaarsvakantie t/m 5 
maart 

5 maart: 
Studiedag team Covey, 
kinderen vrij 

8 en 13 maart: 
Juf Yvonne afwezig, directie 
overleg 

13 maart: 
Leerlingenraad 

16 maart: 
- Pannenkoekdag  
- Juf Yvonne afwezig, congres 

21 maart: 
Open dag met open lessen 
tussen 9 – 12 uur 

29 maart: 
- Paasviering 
- 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 
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vragen en verwonder u! Vernieuwing, Verbinding, Verwondering en 
Verrijking, de 4V’s die onze visie verwoorden. 

Studiedagen personeel 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld stond hebben de kinderen 
op 23 februari en op 5 maart een extra vrije dag. Maar ook de 
volgende studiemiddag staat daarna al weer vrij vlot voor de deur. 
Op donderdagmiddag 29 maart zijn ook alle kinderen vanaf 12 uur 

vrij. Het team heeft dan een studiemiddag over onze manier om het leren denken van leerlingen te 
bevorderen (thinking4learning) 

Dagopening 

Natuurlijk is het carnaval de afgelopen periode in de dagopening besproken. Waar komt dat 
vandaan, waar staat het voor, waarom vieren mensen carnaval, waarom doen mensen dan 
verkleedkleren aan en is dit overal in de wereld en waarom vieren wij geen carnaval? allemaal 
vragen die besproken zijn. Ook Aswoensdag en Valentijnsdag hebben centraal gestaan. 

Herhaalde oproep: Versterking binnen de ouderraad gezocht! 
Deze oproep heeft al vaker in de nieuwsbrief gestaan, maar tot nu toe zonder succes. Daarom 
nogmaals de vraag om u aan te melden voor het versterken van onze ouderraad. Vindt u het leuk 
om actief betrokken te zijn bij activiteiten vanuit school. Kunt u organiseren en wilt u ons gezellige 
team komen ondersteunen, meldt u zich dan aan! U kunt zich aanmelden bij 
tinekemulder17@hotmail.com Namens al onze leerlingen, alvast bedankt! 

Herhaalde oproep: vooraanmelding nieuwe leerlingen 

Langzaam maar zeker beginnen wij alweer vooruit te kijken naar het volgende schooljaar. Om de 
formatie (beschikbaar aantal leerkrachten en groepen) te kunnen bepalen is het voor ons 
belangrijk dat wij weten welke kinderen in de loop van het schooljaar in groep 1 in gaan stromen. 
Dus wordt uw kind in schooljaar 2018-2019 4 jaar, vraag dan alvast een vooraanmeldingsformulier 

op bij juf Yvonne en vul het in. Op deze manier kunnen wij ons een reëel beeld vormen van de te 
verwachten instroom van nieuwe leerlingen.  
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