Nieuwsbrief Samenlevingsschool De
Lisdodde
woensdag 13 juni 2018

WEEK 24, 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)
27 juni:
Schoolreis 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

Welkom op school (verrijking en verwondering)
Floor en Benjamin 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
Geen thema van de week. De leerlingen van groep 2 gaan deze week de
citotoets rekenen maken.Geen letter van de week, maar alle letters
herhalen.Kijkt u voor meer informatie over de schoolreis van groep 1 en
2 even in de bijlage van deze nieuwsbrief.
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. Wij
willen de schoonmaakochtend graag plannen op het moment dat de
groepen 1 t/m 6 op schoolreis zijn. Dus kunt u op woensdagochtend 28
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,
wilma.vanduuren@samenlevingsschooldelisdodde.nl,
ymkje.vanderlinden@samenlevingsschooldelisdodde.nl,
liesbeth.bouhuis@samenlevingsschooldelisdodde.nl)
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 kleding te dragen op de foto.
Dat komt mooi uit bij de achtergrond.
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Oproep Bieb op school
We zijn opzoek naar een aantal ouders die ons woensdagmorgen 20 juni
kunnen helpen met het stickeren van boeken voor de nieuwe schoolbieb. We
willen deze morgen starten rond 8.30 op de locatie Veneweg. Aanmelden kan
bij Sopia Lantinga; 06 520 586 70. Later aansluiten kan natuurlijk ook!
Bedankt voor de nieuwe schommel
De schommel op de locatie Veneweg was kapot gegaan. De OR heeft voor ons
een nieuwe schommel geregeld, geschonken door Patricia, dank je wel daarvoor!
Hoe gaat het nu na een half jaar met het
kinderdagverblijf en de BSO? (verrijking en
verbinding)
Heel goed, dankzij alle gezamenlijke inspanningen van
jullie als ouders, de leidsters van het KDV en de BSO en
de inzet van Accrete kinderopvang. De BSO en de
kinderopvang worden goed bezocht. Het KDV en de BSO
zijn 4 dagen in de week geopend en als er vraag is naar
opening op de vrijdag dan is dat ook mogelijk. Wij zijn
hier erg blij mee en willen u allen dan ook hartelijk bedanken voor uw inzet. Samen hebben wij
ervoor gezorgd dat deze mooie voorziening in Wanneperveen behouden blijft! Wilt u gebruik
maken van de BSO of peuterspeelzaal/kinderdagverblijf, neemt u dan contact op met onze
hoofdleidster Heidi (tel. 06-57290611 of heididam@accrete.nl).
Vrijwilligers peuterspeelzaal gezocht! (verrijking)
De peuterspeelzaal is op zoek naar vrijwilligers. Vindt u het leuk om met
jonge kinderen te werken en heeft u één of meerdere ochtenden per week
tussen 8.30 – 12.00 uur tijd. Meldt u zich dan aan als vrijwilliger bij de
peuterspeelzaal. Meer informatie kunt u krijgen bij onze hoofdleidster Heidi
(tel. 06-57290611 of heididam@accrete.nl)
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!

