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Open avond. 
Donderdag 11 april is er een open avond op de Lis. Wij willen u als ambassadeur 

vragen om belangstellende vrienden/ familie/ kennissen voor deze avond uit te 

nodigen. Op deze avond is het team aanwezig om informatie te geven, vragen te 

beantwoorden en kunt u ons prachtige kindcentrum laten zien. 

Bij goed weer hopen we vooral buiten te kunnen zijn op onze prachtige pleinen. 

Alle kinderen kunnen dan heerlijk spelen. 

De avond is van 18.30 – 19.30 uur voor jong en oud. 

Voor oudere kinderen zal er een speciaal aanbod zijn. Mocht u dus nog ouders 

met oudere kinderen kennen die wellicht ook interesse in de Lis hebben maar nog 

twijfelen, nodig hen van harte uit.  

 

Bericht vanuit de opvang. 

Maandag 18 maart zijn we gestart met het 
nieuwe thema. De komende 4 weken staat het 
thema lente en Pasen centraal. 
Op de beide opvang groepen en in de gang is 
het thema al goed zichtbaar. Er hangen mooie 
knutselwerkjes en de verschillende paaseieren 
maken het plaatje compleet. Op donderdag 18 
april hebben we een gezellige paaslunch voor 
de kinderen die op die dag naar de dagopvang 
komen. 
Samen met de kleuters en de kinderen van de 
bovenbouw hebben we zaadjes (tuinkers) 
geplant. Deze zijn al aardig aan het groeien en 
worden binnenkort mee naar huis gegeven. 
Ook spelen we elke dag buiten. In de zandbak 
kunnen de kinderen heerlijk graven en 
zandtaartjes maken. Hier kunnen zij hun creativiteit wel kwijt. 
 

EHBO cursus voor ouders/ opvoeders. 
Op de Lis denken we na over het organiseren van een EHBO-cursus voor ouders. 
De cursus bestaat uit twee avonden, de kosten zijn €37,50 p.p. Tijdens deze 
avonden worden alle aspecten van de Eerste Hulp aan kinderen behandeld. Denk 
hierbij aan verstikking, reanimatie, kinderziekten, letsels zoals wonden/ 
brandwonden en wat te doen bij een shock. 
Graag willen wij weten of hier belangstelling voor is. U kunt uw interesse kenbaar 
maken bij Mariëlle (coördinator kinderopvang) door een email te sturen naar 
m.slag@kinderdam.nl  
De bedoeling is dat de cursus nog voor de zomervakantie plaats zal vinden, de 
exacte datum wordt nog bepaald. Bij grote belangstelling zal er misschien in het 
najaar nog een mogelijkheid komen. 

Noordvierdaagse. 
Op 18 t/m 21 juni is er weer de 
Noordvierdaagse. 
Het is gebruikelijk dat scholen/ 
organisaties meelopen. 
Als Lis doen wij hier graag aan 
mee. Binnenkort krijgt u meer 
informatie over de 
inschrijfmogelijkheden. 
Hoe meer ouders en kinderen er 
van de Lis meelopen, hoe 
gezelliger het gaat worden!  
 

Juf Willian terug. 
Op dinsdag 14 mei hoopt juf 

Willian te starten na haar 

bevallingsverlof. 

Zij zal dan weer gaan aansluiten 

bij groep 1/2. Meester Jort zal 

dan op maandag nog in groep ½ 

staan. De andere dagen zal hij 

zijn werkzaam zijn binnen de 

bovenbouwgroep.  

 

Zwanger. 
Onlangs kregen wij het mooie 
bericht van juf Joyce dat zij 
zwanger is. Gefeliciteerd! 
Joyce neemt na de 
zomervakantie haar 
zwangerschapsverlof op. 
Voor de vervanging van Joyce 
doen wij een beroep op de 
vervangingspool van stichting 
Kind en Onderwijs Rotterdam. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:m.slag@kinderdam.nl
mailto:m.slag@kinderdam.nl


Vacature onderwijs. 
De Lis groeit! Het is mooi om te merken dat u als ouder blij bent met de Lis. Dit 
maakt dat er steeds meer inschrijvingen volgen. Voor de dagopvang zelfs zoveel 
dat wij daar op dit moment een stop hebben moeten zetten. 
Het onderwijsgedeelte groeit ook hard, vandaar dat wij daar een vacature 
hebben. Vanuit de wetenschap van vandaag zullen wij halverwege volgend 
schooljaar met een tweede kleutergroep starten. Hier gaan wij later een vacature 
voor open zetten.  
De vacature van nu is voor een aanvullende collega in de bovenbouw.  
Heeft u binnen uw netwerk mensen die in het onderwijs werken, en die net als 
wij enthousiast zijn over de Lis, wijs hen dan op de vacature en/of laat hen 
contact opnemen met:  
Leontine van der Wel, L.vdWel@kindenonderwijsrotterdam.nl 
 

Festiviteiten in april. 
De maand april staat vol met de bijzondere activiteiten, zet deze dus goed in de 
agenda! 

- Maandag 1 april: een student geneeskunde en een student van de Pabo 
geven in de bovenbouw les over hersenen. 

- Maandag 8 april: Ravottuh komt weer naar de Lis voor een leuke 
natuurgerichte activiteit. 

- Donderdag 11 april: open avond! Alle kinderen krijgen flyers mee naar 
huis. Wilt u deze flyers binnen uw netwerk uitdelen en deze nieuw 
geïnteresseerde ouders/ kinderen op 11 april meenemen naar de Lis! 

- Donderdag 11 april gaan de kinderen van groep 1/2 en de bovenbouw 
onder schooltijd naar het Natuur Historisch Museum. Zij worden met 
een bus gebracht en gehaald.  

- Vrijdag 12 april zijn er Koningsspelen bij de Lis. Wij starten die dag met 
het Koningsontbijt. Tussen 9.30 – 11.00 uur is er een spelcircuit. Om dit 
circuit ook daadwerkelijk te kunnen inzetten zijn er nog helpende 
handen nodig. Wie kan ons helpen? 

- Dinsdag 16 april vieren wij Pasen. De PSG en het onderwijsgedeelte 
starten deze dag met een ontbijt.  
Het KDV viert op donderdag Pasen en zal dan lunchen met de kinderen.  

- Donderdag 18 april zijn de kinderen van groep 1/2 en de bovenbouw 
VRIJ vanwege een studiedag. Wie op deze dag normaal opvang heeft, 
kan hier deze dag ook gebruik van maken.  

- Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 april: Meivakantie voor het onderwijs. 
- Maandag 22 april: KDV en PSG gesloten vanwege 2e Paasdag.  

 

Start met gewoonte nummer 2: Begin met het 
einde voor ogen. 
De komende periode werken wij vanuit gewoonte nummer 2.  
Er zal gesproken (en gewerkt) worden over het maken van een plan en wanneer 
en hoe je dat kunt doen.  
 
 
 

 
 
 

 

Spelenderwijs vooruit, natuurlijk!  

Belangrijke data  

 

Zie hiernaast.       
 

Verjaardagen   

 

14-04: Ravi, groep 2 

14-04: Mira, PSG 

17-04: Costin, KDV 

20-04: Bo, KDV 

21-04: Koos, PSG 

24-04: Amelie, KDV 

25-04: Olga, groep 5 
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