
 

27 aug: Start thema: 
Mijn sociale omgeving: De 
groep een groep.  

 

03 sept.: 19.00 I nforma-
tieavond in de groep.  

 

23 sept.: Start thema: 
Verkeer  

 

10 okt.: Margedag  SO: 
leerlingen SO zijn deze 
dag vrij.  

 

14 t/m 18 okt.:  

Contactweek 
(oudergesprekken).  

 

 

Opening schooljaar  
Ja, we zijn weer begonnen! 
Hoewel vakantie altijd heer-
lijk is, zijn wij na zes weken 
ook weer blij dat we aan de 
slag kunnen! We hopen dat 
iedereen genoten heeft. We 
wensen iedereen een heel 
f ijn schooljaar 2019-2020 
toe!  
Voor alle nieuwe leerlingen 
en hun ouders / verzorgers: 
welkom en veel succes! 

 

Nieuwsbrieven in ouder-
portaal 
Deze nieuwsbrief ontvangt 
u per e-mail. Omdat dit de 
start van het nieuwe 
schooljaar is, ontvangt u 
deze eerste nieuwsbrief 
eenmalig via de e-mail. De 
volgende nieuwsbrieven 
worden via het ouderportaal 
Mijn School naar alle    

ouders/ verzorgers verzon-
den.  
 

Informatieavond 
In de tweede week van het 
nieuw schooljaar organise-
ren we voor iedere groep 
een informatieavond. Dit 
jaar vindt dit plaats op 
dinsdag 03 september voor 
het SO en het VSO. Tijdens 
deze avond kunnen ouders/ 
verzorgers kennis maken 
met het team in de groepen 
en wordt er informatie uit-
gewisseld. Alle ouders/ ver-
zorgers hebben een uitno-
diging voor deze avond 
ontvangen. Graag uw opga-
ve voor maandag 02 sep-
tember mailen naar  
e.boelens@plateau-assen.nl  

Schoolgidsen SO en 
VSO 

De schoolgidsen voor 
schooljaar 2019-2020 
staan op onze website. 
Alle  
ouders / verzorgers heb-
ben de schoolgids per e-
mail ontvangen.  

 

Schoolkalender 
Alle activiteiten 
(vakanties, contactweken, 
lampionnenshow, school-
reizen, schoolkampen, 
etc.) staan vermeld in on-
ze schoolkalender. Alle 
ouders/ verzorgers heb-
ben voor de zomervakan-
tie de schoolkalender ont-
vangen.   

 

 

 

Herfstvakantie   
21 t/m 27 oktober 

Agen da 
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Zwemmen: SO   
Geel: donderdag  
Oranje: donderdag  
Groen: donderdag  
Blauw: donderdag  

 

Graag op die dagen gym-
kleding  en / of zwemkle-
ding meegeven met uw 
zoon/dochter.  

 
Margedag SO 10 okto-
ber, leerlingen SO vrij:  
Donderdag 10 oktober is 
de eerste margedag van 
dit schooljaar. Het team 
heeft deze dag een studie-
dag. De leerlingen van het 
SO zijn deze dag vrij. Let 
op: alleen de leerlingen 
van het SO zijn deze dag 
vrij. De leerlingen van het 
VSO hebben deze dag 
geen margedag.  

Contactweek  
De eerste contactweek 
van dit schooljaar vindt 
plaats van 14 t/m 18 ok-
tober. Alle ouders/ verzor-
gers krijgen hiervoor een 
uitnodiging van de groeps-
leerkracht.  
Tijdens deze contactweek 
worden de bevindingen 
van deze eerste periode 
besproken.  

E-mailadressen 

We vinden het heel be-
langrijk dat u snel over de 
juiste informatie beschikt. 
Daarvoor gebruiken we 
het mailingsysteem. Mocht 
er een wijziging in uw e-
mailadres zijn, dan ver-
zoeken wij u dit zo spoe-
dig mogelijk door te geven 
aan de administratie van 
onze school.  

Gymnastiek– en zwem-
rooster 2019-2020 
Bij deze ontvangt u het 
gymnastiek- en zwem-
rooster van onze groepen. 
De lessen op dinsdag, 
woensdag en vrijdag wor-
den gegeven door Jaap 
Jan van der Werf 
(vakleerkracht bewegings-
onderwijs). De overige 
lessen door de eigen 
groepsleerkracht.  

 

Gymnastiek:  
SO  
Geel:  
Dinsdag & woensdag  
Oranje:   
Dinsdag & vrijdag 
Groen:    
Dinsdag & vrijdag 
Blauw:   
Dinsdag & vrijdag 

 

VSO  
VSO 1:   
Dinsdag & vrijdag  
VSO 1/2:   
Dinsdag & woensdag   
VSO 3:  
Dinsdag & vrijdag 
VSO 4:    
Woensdag & vrijdag 
VSO 5/6:  
Vrijdag  

Ouderportaal 
Achter de website zit een 
afgeschermd gedeelte waar 
u informatie kunt vinden 
over de groep van uw 
zoon/dochter. Hier vindt u 
nieuwsberichten, groepsin-
formatie en leuke foto’s van 
activiteiten. Dit ouderpor-
taal wordt gevuld door de 
teamleden. Om in dit  
ouderportaal te kunnen ko-
men is het noodzakelijk om 
in te loggen. Alle nieuwe 
ouders/ verzorgers ontvan-
gen hiervoor een active-
ringslink via de e-mail.   
Tijdens de zomervakantie is 
het ouderportaal gesloten 
geweest vanwege het over-
zetten naar het nieuwe 
schooljaar. Inmiddels is het 
Ouderportaal weer ingericht 
en geopend.   
 
Studenten op school 
Onze school heeft geduren-
de het hele schooljaar stu-
denten (stagiaires) in de 
groepen. Dit zijn veelal stu-
denten van de SAW 
(Sociaal Agogisch Werk) 
opleiding of studenten van 
de PABO Lerarenopleiding). 
De studenten zijn gekop-
peld aan een groep. Wij 
vinden het belangrijk dat 
studenten de mogelijkheid 
krijgen om ervaring op te 
doen in de praktijk. De eer-
ste studenten starten deze 
week met hun stage.  
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