Nieuwsbrief Samenlevingsschool De
Lisdodde
vrijdag 26 januari 2018

WEEK 4, 2018
KALENDER
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
12.15-13 uur mogelijkheid
afscheid nemen Marcel en
Mathilde locatie Siebenweg
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

Groep 1 en 2:
De komende week spelen en werken we verder rond het thema
Gezond en ziek. Dinsdag 30 januari komt een ambulance bij
school. Daar gaan we over horen en zien. De letter aa is de letter
van deze weken.
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.
Meester Gerard en de moeders van Meike, Famke en Jens
begeleiden de kinderen die avond.
De toneelvoorstelling is op zaterdag 27 januari om 20 uur. De
voorstelling is VOLLEDIG UITVERKOCHT! Wij wensen alle
bezoekers veel plezier en de spelers veel succes!
Oproep ouders gezocht voor de ouderraad!
De ouderraad zoekt nog 2 ouders die deel uit willen maken van de
ouderraad. Vindt u het leuk om u in te zetten voor onze school en
onze leerlingen en nauw betrokken te zijn bij activiteiten, meldt u
dan aan bij Tineke Mulder via tinekemulder17@hotmail.com
Nieuwe overblijfmedewerkers gevonden
Fijn om te zien dat onze oproep voor nieuwe
overblijfmedewerkers zo breed gedeeld is. Bedankt
daarvoor. Het heeft 2 reacties opgeleverd. Elly
Hagewoud komt ons TSO team versterken op de
dinsdag en de donderdag op de locatie Siebenweg.
Elly heeft ervaring met het overblijven op ’t Kompas
in Meppel, zij is geschoold in de Kanjertraining.
Tevens heeft Jessica Oosterhuis laten weten dat zij
wel op de invallerslijst wil voor onze overblijf. Wij zijn
blij met deze versterking!
Klachtenprotocol
Onze MR heeft ingestemd met het klachtenprotocol. Het protocol is
bijgevoegd bij deze nieuwsbrief. Wij zijn aangesloten bij de
landelijke klachtencommissie.
Protocol schorsing en verwijdering
De regels rondom schorsing en verwijdering van leerlingen staat
omschreven in de leerplichtwet. Deze laat echter veel ruimte voor
onduidelijkheden. Vandaar dat wij dit uitgewerkt hebben in een
fasenkaart. Deze kaart en het protocol schorsing en verwijdering
zijn ter informatie toegevoegd aan deze nieuwsbrief. De MR heeft
met deze regeling ingestemd. Het geeft meer duidelijkheid waar
wij staan als school en wat er van u als ouder verwacht wordt. De
fasenkaart wordt ook met onze leerlingen besproken tijdens de
Kanjerlessen van de komende periode. De fasenkaart gaat in op de
eerste schooldag na de voorjaarsvakantie.
Activiteiten bij de Perelaar groep 5 t/m 8
De workshops voor groep 5 t/m 8 op de vrijdagmiddag hebben in
deze ronde ook een activiteitenprogramma in de Perelaar. De
kinderen bezoeken de bewoners van de Perelaar op vrijdagmiddag
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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

en spelen verschillende spelletjes met ze. De kinderen en de
bewoners vinden het erg leuk om te doen. Een mooie ervaring
voor beide!
Huisvesting
Gisteravond heeft de gemeenteraad van Steenwijkerland
ingestemd met het integraal huisvestingsplan onderwijs. Dit houdt
voor onze school in dat nieuwbouw van de school nu vastgelegd is
en dat de start van het traject (voorbereiding-ontwerpen-bouw) in
2018 ligt, de einddatum zou voor 2022 moeten liggen. Er is
gisteravond geen uitspraak gedaan over de locatie van de
nieuwbouw en onze tijdelijke huisvesting tot het moment dat de
nieuwbouw klaar is. Daar is
ons bestuur nog over in
overleg met de gemeente.

Herhaald bericht:
oudermiddag in Meppel
De uitnodiging voor 14
februari waar Prof. Erik
Scherder komt op
woensdagmiddag 14
februari spreken voor
ouders en teamleden.
Het is een bijzondere
spreker.
Het onderwerp is 'Goed
voor je brein'. De spreker is oa bekend van zijn boek: 'Laat je
hersenen niet zitten', vaak te gast bij DWDD op tv.
Ouders en leerkrachten zijn van harte welkom.
Het is wel de bedoeling dat je je opgeeft, dat kan gemakkelijk via

deze link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6GjjLcy_JKN7ZhwI4Fpr27bc78JmcG2TNz72_pwULlNYy
pg/viewform

