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De Lis, daar zit muziek in. 
Wij zijn op zoek naar ouders, opa’s of oma’s, ooms of 
tantes die een muziekinstrument bespelen en hier ook 
een keer over zouden willen komen vertellen. 
Heeft u dus bijvoorbeeld een trompet, viool, gitaar of 
saxofoon en kunt u hier iets over vertellen en van laten 
horen, laat het ons weten. De kinderen van de Lis 
horen er graag meer over.  

 

Al twee ouders voor het ouderinitiatief. 
Naast het MO willen we binnen de Lis ook graag met een ouderinitiatief starten. 
Na de vorige oproep hebben Mieke Pfaff (moeder van Olga en Milou) en Stefana 
Marinescu (moeder van Izeia en Costin) zich aangemeld. Heel fijn. 
Het zou mooi zijn om met ministens vier ouders te kunnen starten. 
Wij zijn nog op zoek naar twee ouders vanuit het kdv of de psg die ook mee 
zouden willen doen.  
Een ouderinitiatief bestaat uit ouders die actief ons kindcentrum ondersteunen. 
Dit kan op verschillende manieren en op verschillende momenten.  
Deze ambassadeurs hoeven niet alles zelf te doen maar zijn juist de motor binnen 
het aantrekken van andere ouders bij de activiteiten. 
Denk hierbij aan het nadenken over de PR van de Lis, het versieren van het 
gebouw bij feesten, meehelpen bij activiteiten binnen de groepen of meegaan 
met activiteiten buiten het pand. 
Heeft u interesse in dit initiatief of wilt u er meer over weten, dan horen wij dit 
graag. U kunt mailen naar: L.vdWel@kindenonderwijsrotterdam.nl  
 

Studiedagen. 
Op de volgende dagen zijn er studiedagen binnen de Lis: 

- Vrijdag 22 februari, voor het onderwijs, de kinderen van 4 jaar en ouder 

zijn deze dag vrij. Mocht uw kind op vrijdagen altijd al van de opvang 

gebruik maken dan kan dit deze dag ook.  

- Vrijdag 8 maart, studiedag van KindeRdam. Er is deze dag geen vso, bso, 

kdv en psg. 

De kinderen die op vrijdag altijd gebruik maken van de tso kunnen dat 

deze dag ook gewoon doen. De tso zal deze dag door de afdeling 

onderwijs geregeld worden. 

Boek cadeau. 

Woensdag 23 januari zijn de Nationale Voorleesdagen op de Lis van start gegaan 
met voor ieder gezin het boek Bingel. Een heerlijk boek met leuke vertelplaten 
om uit voorgelezen te worden óf om zelf uit te lezen. Achterin het boek zit ook 
nog een cd met de bijpassende muziek zodat je het boek nog beter beleeft en 
begrijpt.  

  
We hopen dat veel kinderen het 
tasje waarin het boek zit, willen 
versieren en weer snel willen 
inleveren op school, speelzaal of 
dagverblijf. Want … misschien 
word jij dan wel de Bingelaar. Per 
locatie worden de drie mooiste 
tasje (zet er wel op hoe oud je 
bent) uitgezocht en een jury kiest 
dan een winnaar.  
  
Op de locatie staat op dit 
moment het thema “winter” 
centraal en wat een geluk dat we 
precies toen we het goed konden 
gebruiken, werden getrakteerd 
op een flink pak sneeuw. We 
konden alles uitproberen: sleetje 
rijden, voelen aan de sneeuw en 
ballen maken, glijden en een 
sneeuwpop maken. 
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Stakingsdag op 15 maart. 

Zoals u wellicht al gehoord heeft is er voor vrijdag 15 maart een stakingsdag 
binnen het onderwijs aangekondigd. De Lis ondersteunt deze staking van harte 
omdat deze problematiek ook binnen onze organisatie kan gaan spelen. Het te- 
kort aan leerkrachten, de toenemende werkdruk, het tekortkomende salaris en 
alle onnodige administratie maken dat het goed is dat er een veranderingen 
moeten komen. Echter, op dit moment zien wij binnen de Lis af van staken. De 
gesprekken m.b.t. de onderhandelingen worden op dit moment, en naar wij 
begrijpen in goed overleg, gevoerd. Wij willen de uitkomst van deze 
onderhandelingen niet in de weg gaan staan en wachten eerst de uitslag af. Dit, in 
de verwachting dat er dan sneller tot overeenstemming gekomen zal gaan 
worden. 

 

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. 

Kinderen kunnen dan heerlijk spelen. 

De avond is van 18.30 – 19.30 uur.  

 

Juf Willian. 
Afgelopen vrijdag kregen wij het mooie bericht dat 
juf Willian bevallen is van zoon Huck. Wij feliciteren 
Willian en haar gezin met deze prachtige zoon/ 
broer. 
 

Filmfestival.  
De kinderen van de bovenbouwgroep zijn naar het 
filmfestival geweest. Dit thema sluit aan bij onze ‘MaakOtheek’ lessen in het 
kader van optische illusies.  
 

Scholing team. 
Binnen de onderbouw- en bovenbouwgroep is er gedurende het hele schooljaar 

scholing op het gebied van coöperatieve werkvormen.  

Met behulp van een externe coach leren wij verschillende coöperatieve 

werkvormen. Deze werkvormen kunnen direct worden ingezet binnen ons 

onderwijs. De kinderen leren nog meer spelenderwijs en doelgericht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 
 

 

Belangrijke data  

 

11-02, start thema: mijn 
lichaam, ‘Ik ben gezond’.      
(PSG/KDV/ groep 1/2) 
12-02, letterfeest voor de 
bovenbouw. 
22-02, studiedag onderwijs, 
kinderen 4-12, VRIJ. 
08-03, studiedag, 
KindeRdam. 
 

 

Verjaardagen   

 

28-01: Obayd groep 3 

30-01: Vivienne, KDV 

06-02: Loujain, groep 1 

07-02: Amélie, groep 1 

17-02: Stella, groep 1 

17-02: juf Willian 

  

Spelenderwijs vooruit, natuurlijk! 



 


