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Groep 1 en 2: 

Thema v.d. week: eten en drinken 

Letter: m 

Bezoek wethouder bij start zwerfafvalactie 

Aanstaande donderdag wordt onze zwerfafvalactie om 13.30 uur 

afgetrapt door wethouder Jacques Wagteveld. Samen met de 
kinderen zal hij het feestelijke startschot voor deze actie in de 

gemeente Steenwijkerland geven vanaf de locatie Veneweg. 

Laatste informatie Koningsspelen 

Alle hulpouders hebben ondertussen 
het draaiboek ontvangen. Er staat 

mooi weer in de voorspelling voor 

aanstaande vrijdag. Wilt u ervoor 

zorgen dat uw kind goed is ingesmeerd 
met zonnebrandcrème? Als u ervoor zorgt dat uw kind is 

ingesmeerd dan hoeft er geen tube zonnebrandcrème meegegeven 

te worden. U hoeft uw kind geen extra drinken mee te geven. Er zijn 

2 drinkpunten ingericht op het sportterrein. Let op, er is vrijdag 

geen TSO, alle kinderen zijn om 12 uur vrij! 

Eindtoets groep 8 

Onze leerlingen in groep 8 hebben gisteren hard gewerkt aan hun 

eindtoets basisonderwijs. Nu is het wachten op de uitslag van de 

toets. 

Oproep: OVERBLIJFMEDEWERKERS GEZOCHT! 

Er zijn nieuwe ouders die meedraaien binnen onze 

TSO, daar zijn wij erg blij mee. Wij zoeken nu nog 
medewerkers voor de TSO op de maandag en de 

donderdag. Dus vindt u het leuk om tussen 12.00-

12.45 uur op de maandag en/of de donderdag samen 

met de kinderen te lunchen en leuke activiteiten te 
ontplooien, meldt u zich dan per mail bij juf Yvonne 

(directie@samenlevingsschooldelisdodde.nl) De vergoeding per 

overblijfbeurt is €7,50 en uw eigen kinderen blijven dan gratis over. 

U mag ook reageren als u geen kinderen op school heeft maar dit 

wel leuk vindt om te doen! 

Avond4daagse 

Uw kind heeft dinsdag het aanmeldingsbriefje voor de 

avond4daagse meegekregen. Dit formulier zit ook in de bijlage van 
deze nieuwsbrief. Wanneer uw kind mee wil lopen dan vragen wij u 

de aanmelding plus het geld voor de aanmelding op dinsdag 24 april 

bij de leerkracht van uw kind in te leveren (niet eerder a.u.b.). 

Vragenlijst sociale veiligheid 
De vragenlijst sociale veiligheid is door 54% van onze gezinnen 

ingevuld. Bedankt daarvoor, wij kunnen nu een betrouwbare score 

aflezen. De uitkomsten van de vragen zullen binnen het team en de 

MR besproken worden in de komende maand. We kunnen u wel 
alvast laten weten dat wij erg blij zijn met de positieve scores die 

wij op de vragenlijsten zien! Bij zowel de leerlingvragenlijst als de 

oudervragenlijst scoren we een ruime voldoende op sociale 

veiligheid. Dit geeft ons een goed gevoel en een waardering voor 
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KALENDER 

19 april: 
Zwerfafval actie alle groepen 
13.15 uur groep 4 voorstelling 
in de Burght, Vollenhove 

20 april: 
Koningsspelen voor alle 
groepen 
12 uur alle groepen vrij 
Groep 7/8 mag ’s avonds 
damesvoetbal PEC-PSV 
bezoeken 

24 april: 
Inleveren aanmeldingsbrief + 
geld avond4daagse 

26 april: 
Meester en Juffendag alle 
groepen, continurooster tot 14 
uur 

27 april t/m 13 mei: 
Meivakantie 

14 mei: 
Groep 7/8 bezoek museum 

15 mei: 
Juf Yvonne afwezig, directie 
overleg 

21 mei: 
Vrije dag, 2e Pinksterdag 

22 mei: 
GGD onderzoek leerlingen 
groep 2 

24 mei: 
juf Yvonne afwezig, directie 
overleg 

26 mei: 
Reünie voormalig OBS ’t 
Vonder 

Week van 28 mei: 
Deze week oudergesprekken 

30 mei: 
Staking 
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het speerpunt sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen 

binnen de nieuwe groepen, waar door ons als 

team zo hard aan gewerkt is! 

Kleur op school, levensbeschouwelijk 

onderwijs 

Vanaf de meivakantie tot aan de zomervakantie 
werken wij aan het thema Da’s lachen! 

Lachen is gezond. Lachen is fijn. Lachen heeft 

een functie in het gedrag van mensen. Zeker 

ook in een groep. Door met elkaar te lachen, 
laten mensen elkaar zien dat ze geen kwade 

bedoelingen hebben. Maar ook dat ze elkaars aanwezigheid 

accepteren. Lachen brengt mensen op een hele positieve manier 

bij elkaar. Met lachen kun je remmingen overwinnen. En lachen 
geeft je zelfvertrouwen, zeker als iemand naar je teruglacht. 

Kortom, lachen is sympathiek. Lachen werkt ook aanstekelijk. Begint er iemand te lachen, dan 

lachen anderen al snel mee. Lachen helpt om te relativeren en de wereld om je heen op een 

positieve manier te bekijken. 
Lachen is in veel stromingen heel belangrijk. De lach heelt wonden op je ziel en zet je in het hier 

en nu. Een lach is bevrijdend. Lachen verdrijft donkere gedachten, maakt je licht en plaatst jou en 

de wereld om je heen in een ander, meestal beter perspectief. De lach kunnen we zomaar 

beschouwen als een instrument van boven, een goddelijke instrument, om van ons allemaal betere 
mensen te maken! 

De komende periode zullen de volgende vragen centraal staan: Wat doet lachen met jou? Wanneer 

is lachen wel en niet leuk? Hoe kun je anderen laten lachen? En ten slotte, wie of wat maakt jou 

aan het lachen?  

Informatie over oud papier 

De informatiebrief over het oud papier is afgelopen maandag per mail verspreid, dinsdag is het 

schema op papier aan alle oudste leerlingen meegegeven en vandaag zit het voor de zekerheid 

nogmaals als bijlage bij deze nieuwsbrief. Mocht u hier nog vragen en/of mededelingen over 

hebben dan kunt u terecht bij de coördinator Marjolijn Nijboer. 

Vervanging juf Karla 

Juf Lisa zal deze week op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in groep 4 zijn. Op de 

woensdag zal juf Wilma vervangen in groep 4. De vrijdag (Koningsspelen) in groep 7/8 wordt 

vervangen door juf Vronika van Beek. 

Ook volgende week zal juf Karla niet op school aanwezig zijn. Juf Lisa vervangt haar die week en 

op vrijdag zijn wij vrij. Wanneer u een kaartje naar juf Karla wilt sturen kunt u het kaartje in een 

dichte envelop met postzegel op school inleveren. Wij schrijven dan het adres erop en zorgen dat 

het kaartje in de brievenbus komt. 

Meester- en juffendag donderdag 26 april 

De kinderen mogen deze dag verkleed op school komen. De dag start in de eigen klas. We lopen 

samen vanuit de locatie Veneweg naar de Siebenweg. Om 8.45 uur zingen we daar alle 

leerkrachten toe. Het cadeau voor de leerkrachten wordt geregeld, daar hoeft u dus niets aan te 

doen. Het is natuurlijk altijd leuk als er iets voor de leerkracht geknutseld of getekend wordt door 

uw kind. Daarna staat er een feestelijk programma voor alle leerlingen gepland op beide locaties. 

De kinderen hoeven geen fruit en drinken voor de 10 uur pauze mee te nemen. Alle kinderen 

lunchen om 12 uur gezamenlijk, daarvoor moet wel iedereen zelf een lunch meenemen. Om 14 uur 

zijn alle kinderen vrij, iedereen is dan weer in zijn/haar eigen klas op de eigen locatie. 
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31 mei 
Streetwise ANWB groep 1 t/m 
8 

2 juni 
Schuurverkoop afgeschreven 
bibliotheekboeken en oude 
wandplaten en wandkaarten 
vanuit locatie Siebenweg. 

4 t/m 7 juni: 
Avond4daagse Steenwijk 
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Staking 30 mei 

Op woensdag 30 mei is er een staking van leerkrachten primair onderwijs in Overijssel en 

Gelderland voor meer loon en minder werkdruk. Wilt u er alvast rekening mee houden dat de kans 

erin zit dat onze school die dag gesloten is? Zodra wij met zekerheid kunnen zeggen hoe de 

invulling van de stakingsdag gaat verlopen dan hoort u definitief of wij wel of niet geopend zullen 

zijn op woensdag 30 mei. Voor meer informatie kunt u kijken op www.pofront.nl  

Herhaald bericht: DoeKoe actie laatste week 

Bij de COOP in Nijeveen is de DoeKoe actie afgelopen maandag van start gegaan. U ontvangt een 

muntje en kunt deze in verschillende buizen doneren. Hoe meer muntjes er in onze spaarpot 

komen hoe meer buitenspeelgoed/sportmateriaal wij voor onze leerlingen uit kunnen zoeken na 

afloop van de actie! Dus doneert u vooral tot en met 22 april uw muntjes in onze spaarpot bij de 

DoeKoe actie van de COOP in Nijeveen! Alvast bedankt 

Bijlage: Visvereniging ‘De Koelbox’ 

Aanstaande zaterdag is het WK vissen!  

Aanvang om 14.00 uur aan de Wethouder Visscherstraat. Deelname is gratis. 

Voor jeugd tot 16 jaar en ouder. De viswedstrijd duurt 2 uur, kom gezellig 

langs!! De weersvoorspellingen zien er goed uit 🌤  

 

Bijlage: Vacature vrijwillige chauffeurs 

Ook onze leerlingen maken gebruik van onderstaande vervoersmogelijkheid naar bijvoorbeeld ‘de 

Plusklas’ in Zwartsluis. Dus mocht u het leuk vinden om u hiervoor en voor andere vervoersklusjes 

in te zetten, leest u dan onderstaande vacature even 

aandachtig! 

Voor het vervoer van kinderen tussen onze verschillende 

locaties kinderopvang in Steenwijk(erland) zijn wij per direct 

op zoek naar:  

Vrijwillige chauffeurs M/V  

Wij zoeken iemand die: 

• Affiniteit heeft met kinderen. 

• Zelfverzekerd en veilig een meer persoons busje kan bedienen. 

• Meerdere dagen op verschillende tijden beschikbaar is. 

• In het bezit is van een geldig rijbewijs B.  

•  Structureel inzetbaar is. 

• Een verklaring omtrent gedrag  (VOG) kan overleggen. 

Wij bieden: 

• Een vrijwilligersvergoeding 

• Een collegiale omgeving 

Interesse? 

Voor meer informatie kun je tijdens werkdagen contact opnemen met Ester Muis, rayonmanager 

kinderopvang Accrete. Tel.: 06-20002489 of per mail: esthermuis@accrete.nl  

http://www.pofront.nl/
mailto:esthermuis@accrete.nl
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