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14 april t/m 17 april: Leer-
lingen vrij i.v.m. Goede Vrij-
dag en de paasdagen.  

 

 

 

 

 

Voorjaarsmarkt 2017 
Woensdag 3 mei organise-
ren wij, samen met de Aven-
turijn, een voorjaarsmarkt op 
de schoolpleinen van het SO 
en het VSO. De voorjaars-
markt vindt plaats van 16.00 
tot 18.00 uur. Iedere groep 
zal een eigen kraampje heb-
ben met leuke, zelfgemaakte 
producten. Daarnaast is er 
de mogelijkheid om iets lek-
kers te eten en is er vertier 
voor iedereen. U komt toch 
ook? 
 

PBS Les in de 

taxi 

Dinsdag 21 
maart stond er 
een taxibus 
voor het SO. 
Iedere dag 
staan er diverse busjes bij de 
deur, maar deze bus bleef de 
hele dag staan.  

Op het SO leren de leer-
lingen welke gedragsver-
wachtingen er in de klas gel-
den en in de algemene ruim-

tes, maar hoe hoort het ei-
genlijk in een taxibusje? Wat 
wordt er van je verwacht 
wanneer je met leerlingen-
vervoer van en naar school 
gaat?  

Tijd om PBS ook in de taxi te 
oefenen. Samen met de As-
ser scholen De Meander en 
de Boei hebben we afspra-
ken gemaakt met VMNN, de 
vervoersmaatschappij. Don-
derdag 17 maart stond er 
een taxibusje bij onze school 
en konden we de les echt 
oefenen in de taxi.  

De volgende gedragsver-
wachtingen zijn daarbij aan 
de orde geweest:  

 ik stap rustig in en uit 
de taxi 

 ik ga zitten op de afge-
sproken plek en doe 
mijn gordel om 

 ik houd handen en 
voeten bij mijzelf 

 ik luister naar de taxi-
chauffeur 

 ik praat met zachte 

stem en let op mijn 
taalgebruik 

 eten en drinken blijft 
in mijn tas. 

In de taxi’s zijn krullenkaar-
ten aanwezig en kan er, net 
als op school, voor een 
groepsbeloning gespaard 
worden.  

Een aantal groepen hebben 
foto’s gemaakt van de les 
en deze zijn te vinden in 
het Ouderportaal.  

Klasse lunch op het VSO 
Maandag 3 april was er 
voor de leerlingen van het 
VSO een klasse Lunch. Dit 
is een onderdeel van het 
programma gezonde keu-
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schoolplein en daarmee 
aandacht gevraagd voor 
het recht op onderwijs voor 
kinderen met een handicap 
in ontwikkelingslanden. 
RTV Drenthe en een aantal 
journalisten/fotografen wa-
ren aanwezig om verslag te 
doen van deze actie. Een 
aantal leerlingen zijn voor 
de camera geïnterviewd. In 
het ouderportaal van Mijn 
School zijn enkele foto's 
van deze actie geplaatst. 

 

Koningsspelen 

De Koningsspelen vinden 
plaats op vrijdag 21 april!.  

De gezamenlijke opening 
vindt plaats om 09.00 uur. 
Vervolgens starten om 
09.10 de spelletjes voor de 
SO leerlingen op het kleine 
plein en de spellen voor het 
VSO op het voetbalveld en 
het VSO-plein.  

Vanaf 10.30 laten de SO-
leerlingen in de klassen de 
liedjes horen die zij hebben 
geleerd tijdens de muziek-
lessen. Vanaf 11.30 uur 
geven de VSO leerlingen 
een optreden in de theater-
zaal.  

Voor alle onderdelen geldt: 
mocht u het leuk en gezel-

zes maken binnen de schijf 
van vijf en wordt georgani-
seerd door “Ik eet het be-
ter”. De leerlingen hebben 
in de eigen groep de lunch 
genuttigd.  

Actie: Wij trekken aan de 

bel!  

Woensdag 22 maart heb-
ben wij aandacht gevraagd 
voor kinderen met een han-
dicap in ontwikkelingslan-
den! 

Een actie op initiatief van 
het Liliane Fonds. Wereld-
wijd volgen steeds meer 
kinderen basisonderwijs. 
Dat is goed nieuws. Helaas 
zijn er van de 57 miljoen 
kinderen die nu nog geen 
basisonderwijs volgen, naar 
schatting 23 miljoen (ruim 
40%) gehandicapt. De 
meeste van deze kinderen 
leven in de armste streken 
van Afrika, Azië en Latijns-
Amerika. 
Ongeveer 700 scholen in 
Nederland hebben vandaag 
meegedaan aan deze actie. 

Wij hebben als 
school ook 
meegedaan. 
Samen met de 
leerlingen, 
teamleden en 
de wethouder 
de heer Maurice 
Hoogeveen 
hebben wij één 
minuut herrie 
gemaakt op het 

lig vinden om te komen kij-
ken, dan bent u van harte 
welkom!  

Tijdens de Koningsspelen 
krijgen alle leerlingen een 
lunch, dus brood en drinken 
hoeft deze dag niet mee. 
Ook de SO-leerlingen, die ‘s 
middags vrij zijn, krijgen voor 
vertrek nog een lunch op 
school.  

Wel graag fruit/drinken voor 
de ochtendpauze meene-
men.  

 

Pasen 

Vrijdag 14 april zijn alle leer-
lingen vrij ivm Goede Vrij-
dag. Maandag 17 april zijn 
alle leerlingen vrij ivm Pa-
sen. Wij zien alle leerlingen 
graag dinsdag 18 april weer 
op school.  

Wij wensen iedereen hele 
fijne paasdagen toe!  
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