
Nieuwsbrief Samenlevingsschool De 

Lisdodde 

donderdag 18 januari 2018 

Welkom op school: 

Morgen wordt Lana 4 jaar. Wij heten haar 
van harte welkom in groep 1/2a en 

wensen haar veel plezier bij ons op 

school! 

Levensbeschouwing: 
In januari staat het thema ‘Mooi’ nog centraal. De afgelopen 

periode hebben we gesproken over het thema mooi van binnen en 

mooi van buiten. Daarbij is onder andere het Chinese jongetje met 

zijn bevroren haren voorbij gekomen 
(https://nos.nl/artikel/2211312-chinese-ijsbloemjongen-gaat-viral-

met-9-lopend-naar-school.html) Hij was mooi van buiten, zijn 

bevroren haren, en hij had doorzettingsvermogen, mooi van 
binnen. Vanaf februari staat het thema ‘hand in hand, tolerant’ 

centraal in onze methode ‘Kleur op school’.  

Groep 1 en 2: 

Thema is gezond en ziek. De letter die centraal staat is letter is aa. 

Knuffelspreekuur 

De leerlingen van de groepen 

1/2 a en b mogen donderdag 18 

januari hun knuffel meenemen 
naar school. Birgit, de moeder 

van Tijmen gaat vertellen over 

haar beroep als arts. Aansluitend 

houden we een 

knuffelspreekuur.  

Gips 

Woensdag 24 januari gaat Linda, de moeder van Loet, een 

gipsverband bij de leerlingen van de groepen 1/2 a en b 
aanbrengen. Zij werkt op de Eerste hulp afdeling in het ziekenhuis 

en zal daar ook iets over vertellen. 

Generale repetitie toneelvoorstelling groep 7/8: 

De generale repetitie van de toneelvoorstelling ‘Als ik Sophie zie…’ 
is op donderdag 25 januari om 19.30 uur. De leerlingen van groep 

7 en 8 mogen deze generale repetitie in het Steakhouse bezoeken. 

Wij zoeken nog 3 ouders die de kinderen die avond samen 
met meester Gerard willen begeleiden. Opgeven kan bij Tineke 

Mulder tinekemulder17@hotmail.com Wij zouden het fijn vinden 

dat de kinderen van groep 7/8 de generale repetitie kunnen 

bezoeken, hiervoor hebben wij uw hulp nodig! Alvast bedankt voor 
uw inzet.De toneelvoorstelling is op zaterdag 27 januari om 20 uur. 

De voorstelling is VOLLEDIG UITVERKOCHT! 

Betaling vrijwillige ouderbijdrage:  
De ouderraad vraagt u om de vrijwillige 
ouderbijdrage over te maken. De eerste 

betalingstermijn is in december verstreken. Van 

de vrijwillige ouderbijdrage betalen wij alle 

activiteiten voor onze leerlingen. Alvast bedankt 

voor uw bijdrage! 

WEEK 3, 2018 

KALENDER 

22 en 23 januari: 
niet verplichte 
oudergesprekken groep 3/5 

25 januari: 
19.30 uur: Groep 7/8 bezoek 
generale repetitie toneel 

26 januari: 
Laatste werkdag juf Mathilde 

26 en 27 januari: 
Open dagen voortgezet 
onderwijs Meppel 

27 januari: 
20 uur Toneeluitvoering 
Steakhouse (kaarten 
uitverkocht!) 

31 januari: 
Laatste werkdag meester 
Marcel 

12 februari: 
juf Yvonne ’s ochtends 
afwezig, cursus 
- 10.45 uur groep 3/4/5 
voorstelling in de Burght, 
Vollenhove. VERVOER 
GEVRAAGD! Aanmelden bij de 
leerkrachten van groep 3/4/5 
- HGPD gesprekken 

13 februari: 
Juf Yvonne afwezig, directie 
overleg 

14 februari: 
Rapporten mee 
- Oudermiddag in Meppel 

15 februari: 
19 uur MR vergadering 

16 februari: 
11.30 uur periodesluiting 
groep 1/2a locatie Siebenweg 
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Overblijfmedewerkers gezocht: 

Onze overblijf wordt druk bezocht. Om deze 
voorziening in stand te kunnen blijven houden is het 

belangrijk dat er voldoende overblijfmedewerkers 

zijn. Kent u iemand die het leuk vindt om een uurtje 

met kinderen te werken, laat het ons dan weten! 
Wij zoeken een enthousiaste overblijfmedewerker 

voor de donderdag tussen 11.45 uur en 13.15 uur. 

U ontvangt een vergoeding voor uw 

overblijfwerkzaamheden. Wilt u meer over deze 

vacature weten, bel dan even met onze coördinator Bianca 06-
51894846 

Invallers bij ziekte leerkracht: 

Afgelopen maandag kwam het bij 
ons op school voor de eerste keer 

voor dat er geen invaller 

beschikbaar was voor de 

vervanging van een zieke collega. 
Natuurlijk proberen wij zoveel 

mogelijk intern onze inval op te 

lossen en als dit  niet lukt kunnen 

wij terugvallen op een invalpool. Afgelopen maandag lukte het 
intern oplossen  niet en de invalpool was echt helemaal leeg. De 

klas zou dus eigenlijk naar huis gestuurd moeten worden met de 

mededeling naar de ouders toe dat er geen leerkracht 
beschikbaar is. Deze keer kon juf Yvonne haar agenda 

leegschuiven en haar werkzaamheden verplaatsen naar de 

middag en de avond. Gelukkig kon juf Lisa ’s middags komen 

invallen. Juf Yvonne kon deze keer de klas overnemen maar dit 
kan niet altijd, er zal dus ook bij ons een moment komen dat wij 

een klas naar huis moeten sturen. Natuurlijk proberen wij dit zo 

lang mogelijk te voorkomen en zoveel mogelijk de invalvragen op 

te vangen. Wij begrijpen dat dit voor u absoluut onwenselijk is, 
voor onszelf ook. Wij hopen dan ook op uw begrip mocht het een 

keer voorkomen. Mocht u nog iemand kennen met een 

onderwijsbevoegdheid dan mag deze persoon altijd binnen 

komen lopen voor een gesprek over een plekje in onze invalpool! 

Afwezigheidsmelding van uw kind: 

Wij merken dat ouders de afwezigheidsmelding van hun kind op de dag zelf of de 

middag/avond van te voren via de e-mail versturen (bezoek tandarts/huisarts e.d. 

of ziekmelding). Wij lezen niet alle ochtenden voor schooltijd onze e-mail en ook 
onze directrice juf Yvonne is niet alle ochtenden op school aanwezig. Wij verzoeken 

u dan ook dringend om afwezigheidsmeldingen (die op korte termijn bekend zijn 

geworden) van uw kind op de dag zelf telefonisch door te geven. Wij zijn 

telefonisch bereikbaar vanaf 8 uur. Als wij om 8.45 uur nog niets gehoord hebben 
bellen wij u op met de vraag waar uw zoon/dochter is. Alvast hartelijk bedankt 

voor uw medewerking! 

Afscheid juf Mathilde: 
De tijd om afscheid te nemen komt nu wel heel snel dichterbij. Mijn laatste werkdag met de 

kinderen in groep 7/8 is vrijdag 26 januari. We gaan dan ook op deze dag een afscheidsfeestje 

vieren! Woensdag 31 januari kom ik aan het eind van de ochtend nog langs om samen met Marcel 

gedag te zeggen tegen alle kinderen van de school…  

WEEK 3, 2018 

KALENDER 

19 februari: 
- 15.30-19.30 uur: Groep 8 
schoolkeuzegesprekken 
verplicht 
- 15.30-19.30 uur: Groep 1 t/m 
7 niet verplichte 
oudergesprekken 

20 februari: 
- 15.30-19.30 uur: Groep 8 
schoolkeuzegesprekken 
verplicht 
- 15.30-18.00 uur: Groep 1 t/m 
7 niet verplichte 
oudergesprekken 

22 februari: 
Groep 7/8 voorstelling 

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

5 maart: 
Studiedag, kinderen vrij 
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Afscheid meester Marcel: 

De datum van mijn afscheid komt steeds dichterbij. Middels dit bericht wil ik u graag vertellen hoe 
ik het afscheid van de Lisdodde en mijn groep 3/5 op 31 januari vorm wil geven: 

Ik begin deze ochtend (om 8.30 uur) op de locatie Veneweg. In groep 6 en 7/8 zitten veel oud-

leerlingen, die ik geruime tijd in de klas heb gehad. Van hen wil ik graag persoonlijk afscheid 

nemen. De leerlingen van groep 3/5 worden zolang op de locatie Siebenweg opgevangen.  
Rond 9.15 uur zal ik terug zijn aan de Siebenweg en begint het afscheidsfeest voor groep 3/5. De 

voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang!  

Om 11.45 uur verzamelen alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 zich in de centrale hal van de 

Siebenweg en zullen Yvonne en mijn collega's officieel afscheid nemen van Mathilde en mijzelf. Om 
12.15 uur gaan alle kinderen vanaf de locatie Siebenweg naar huis.  Aansluitend staat er van 12.15 

tot 13.00 uur koffie en thee en iets lekkers daarbij, klaar in mijn lokaal en geef ik alle ouders de 

gelegenheid om persoonlijk afscheid van mij te nemen. 

Bijlage waardebon zwembad Meppel: 

Op zaterdag 20 januari is er weer discozwemmen in het zwembad in Meppel. De korting bon 

hiervoor zit in de bijlage van deze nieuwsbrief. 

 


