
 

Agen da 

20 mrt: SO start thema: 
Planten en dieren 
 
21 mrt: 19.30 Algemene 
Ouderavond 
 
11 april: Informatiemarkt 
VSO Stagecluster 

 

 

14 april t/m 17 april: 
Leerlingen vrij ivm Goede 
Vrijdag en de paasdagen.  

 

LET OP!  

Dit is de laatste nieuws-
brief die via de e-mail naar 
alle ouders/verzorgers zal 
worden verzonden. Infor-
matie vanuit school zal 
vanaf nu alleen nog maar 
in het ouderportaal worden 

geplaatst.  

 

Het ouderportaal  
Het ouderportaal draait nu 
een aantal weken. Na wat 
opstartproblemen is het ou-
derportaal nu volledig in wer-
king. Fijn dat u als ouder / 
verzorger de weg naar het 
ouderportaal heeft gevon-
den. We horen enthousiaste 
geluiden en daar zijn we blij 
mee. De groepen van het SO 
en VSO vullen wekelijks het 
ouderportaal met het laatste 
nieuws, de weekbrieven, fo-
to’s etc. Op deze manier blijft 
iedereen op de hoogte. 
Mocht het nog niet gelukt zijn 
om in te loggen, dan horen 
wij dat graag zo spoedig mo-
gelijk.  

Ouderavond 
Dinsdag 21 maart vindt de 
Algemene Ouderavond 
plaats. Alle ouders / verzor-
gers hebben een uitnodiging 
ontvangen. Opgave graag 
via onderstaand mailadres:  
mr.vanlieflandassen@gmail.
com  
We hopen u deze avond te 
verwelkomen.  

 

Verlichting 
Donderdag 16 maart deed 
de verlichting in een deel 
van het gebouw het niet. Dat 
was best even spannend 
voor de leerlingen, want nu 
waren de gangen op het SO 
en het VSO wel heel donker. 
Gelukkig deed de verlichting 
in de groepslokalen het wel.  
 

Oude nieuwsbrieven 
Alle nieuwsbrieven worden 
geplaatst op de website on-
der het kopje “Ouders.” 
Mocht u eerder uitgegeven 
nieuwsbrieven willen lezen, 

dan kunt u deze op onze 
website terug vinden.  
 
Voorjaarsmarkt 2017 
Noteer de datum vast in uw 
agenda:  
op woensdag 3 mei organi-
seren wij, samen met de 
Aventurijn, een voorjaars-
markt op de schoolpleinen 
van het SO en het VSO. De 
voorjaarsmarkt vindt plaats 
van 16.00 tot 18.00 uur. 
Iedere groep zal een eigen 
kraampje hebben met leu-
ke, zelfgemaakte pro-
ducten. Daarnaast is er de 
mogelijkheid om iets lek-
kers te eten en is er vertier 
voor iedereen. Dus noteer 
de datum vast in uw agen-
da!  
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Zwemmen SO-groepen 
In het SO zwemmen alle 
groepen wekelijks in het 
zwembad. Wat een feest 
voor onze leerlingen! Vaak 
begint het al op de woens-
dag bij binnenkomst: “Juf, 
morgen gaan we zwem-
men!” 
Deze zwemmomenten met 
de eigen groepsleerkracht 
zijn niet gericht op zwemles 
richting een diploma,  maar 
zijn onderdeel van het les-
programma en richten zich 
op lichamelijke beweging 
en het onderhouden van de 
watergewenning.  

Visitatiecommissie  
Jaarlijks bezoekt de visita-
tiecommissie van Stichting 
Plateau Openbaar Onder-
wijs Assen onze school. De 
visitatiecommissie bestaat 
uit collega’s van de andere 
Plateauscholen. Het doel 
van een visitatiebezoek is 
om ons constructief te on-
dersteunen en eventuele 
blinde vlekken voor ons 
zichtbaar te maken.  
Dinsdag 14 maart hebben 
zij onze school bezocht. 
Naast lesbezoeken in alle 
groepen hebben zij gespro-
ken met leerlingen, teamle-
den etc. Na afloop van de-
ze dag volgde er een terug-
koppeling naar het team. 
De commissie heeft ons 
gerichte punten gegeven 
waar we ons verder op kun-
nen ontwikkelen. De com-

Gezonde schoolkantine 
Iedere maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag kun-
nen leerlingen van het VSO 
gebruik maken van de 
schoolkantine. De samen-
stelling van de lekkernijen 
wisselen regelmatig. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van 
gezonde producten. Zo ook 
een heerlijk pitabroodje met 
spinazie en ei! Of wat dacht 
u van een heerlijke gezon-
de smoothie?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

missie gaf aan enthousiast 
te zijn over hetgeen zij in 
onze school en de lessen 
hebben gezien. Een resul-
taat waar we trots op zijn.   
 

Gipslessen in het SO 
In het kader van het SO the-
ma: Zorg voor jezelf - Om-
gaan met je lijf / ziek zijn 
kwam Jos Bentum, gips-
meester in het ziekenhuis, 
bij alle groepen in het SO in 
de klas om de leerlingen te 
vertellen over zijn beroep. Er 
werden röntgenfoto’s beke-
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ken en gesproken over wie 
er wel eens gips gehad heeft. 
Dat waren best nog wel wat 
leerlingen! 
Meester Jos heeft over de 
verschillende soorten gips 
verteld die hij gebruikt en de 
attributen die hij daarvoor 
nodig heeft. Toen was het 
zover...Wie wil er in het gips? 
Zowel een aantal leerlingen 
als meesters/juffen waren 
dapper en lieten hun voet of 
hand gipsen. Best spannend! 
Gelukkig heeft meester Jos 
al het gips er ook weer vak-
kundig afgehaald. 
Jos, bedankt voor de gewel-
dige lessen! 
 

Bibliotheek Assen: Derde 
Dinsdag 
Dinsdag 21 maart vindt er in 
de Nieuwe Kolk te Assen een 
bijeenkomst plaats over het 
thema Seks en social media. 
Hieronder informatie:  
“Tijdens de Derde Dinsdag 
op 21 maart haken we in op 
het steeds groter wordende 
probleem van seks en social 
media. We gaan met elkaar 
in gesprek over onderwerpen 
als sexting, sextortion en 
grooming. Asser jeugdagent 
Maurits van de Linde vertelt 
deze avond meer over de 
risico’s van het gebruik van 
social media. Wat zijn de ge-
varen en zijn jongeren en 
hun ouders zich hier bewust 
van? Auteur en ervarings-
deskundige Merel van Gro-
ningen gaat in op de verschil-
lende vormen van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag 
en het voorkomen ervan. Tic-
kets en meer informatie via 
bibliotheekassen.nl /  

derdedinsdag 
   

Stichting Leergeld 
Ouders / verzorgers kunnen 
bij de lokale Stichting Leer-
geld in hun gemeente een 

aanvraag indienen om hun 
kind(eren) te laten meedoen 
aan bepaalde activiteiten. Af-
hankelijk van de financiële si-
tuatie kunnen de vergoedingen 
per lokale Stichting Leergeld 
verschillen, maar meedoen 
kan op vier verschillende ge-
bieden: onderwijs, sport, cul-
tuur of welzijn. Onderwijs: 
Meedoen op school is van 
groot belang voor de ontwikke-
ling van een kind. Voorbeelden 
van aanvragen op onderwijs-
gebied zijn ouderbijdrage, 
schoolreisje, schoolkamp etc. 
Sport: Hierbij kunt u denken 
aan het helpen betalen van de 
contributie van een sportclub 
of helpen als het gaat om kle-
ding of andere spullen die no-
dig zijn om te sporten.  
Cultuur: Hierbij kunt u denken 
aan bijvoorbeeld muziekles of 
dansles, maar ook creatieve 
lessen, zoals schilderen of to-
neelspelen.  
Welzijn: Ook overige activitei-
ten zoals scouting, behoren 
vaak tot de mogelijkheid. Als 
uw kind met de fiets naar 
school moet, kan er wellicht 
geholpen worden met de aan-
schaf van een 
(tweedehands)fiets, etc.  
Mocht u vragen hebben, kijk 
dan op www.leergeld.nl of  
mail naar leergeldas-
sen@gmail.com  

 

 
 

 

Ouderavond  
Dinsdag 21 maart 2017 


