
 

Agen da 

5 juni: Pinksteren, leer-
lingen zijn vrij 

 

15 juni: VSO Nationale 
Prokkelstagedag 

 

16 juni: VSO Gala 
(informatie volgt)  

23 juni: TT: leerlingen 
zijn vrij.  

 

25 en 26 mei: 

Hemelvaartsdagen, 

leerlingen zijn vrij!  

Laatste deel schooljaar 
We zijn begonnen aan het 
laatste deel van het school-
jaar. We zijn druk bezig met 
de voorbereidingen op het 
schooljaar 2017-2018. 
We zijn in gesprek over de 
groepsindelingen en de per-
sonele bezettingen. Het is 
ieder jaar weer een ingewik-
kelde puzzel waar we zorg-
vuldig mee om gaan. De Me-
dezeggenschapsraad is be-
trokken bij de procedure.  
Daarnaast leggen we de 
laatste hand aan de school-
gidsen voor SO en VSO en 
de nieuwe jaarkalender.  
Zodra er meer nieuws is, zul-
len we dit bekend maken. 
Tijdens de contactweek in juli 
zullen we u informeren over 
de groepsverdeling.  
 
W.A. van Lieflandschool 
wordt Kindcentrum W.A. 

van Liefland 

Met de wijziging naar Pla-
teau Integrale Kindcentra is 
het logo van Plateau aange-

past. In het verlengde hier-
van zijn ook de schoollogo’s 
van de Plateauscholen 
vormgegeven in deze nieu-
we stijl.  
De dikke “stift-letters” van 
Plateau hebben frisse kleu-
ren gekregen en alle scholen 
hebben een eigen herken-
baar “stempel” waar het ou-
de logo in verwerkt is. Voor 
onze school is dat de vlie-
ger. In plaats van SO, VSO, 
OBS of SBO worden alle 
scholen “Kindcentrum” ge-
noemd, met daarachter de 
naam van de school.   

 

Heeft u het nieuwe logo al 
gezien? Dat kan! Het logo is 
voor het eerst getoond tij-
dens de intocht van de 
Avondvierdaagse in Assen.  

Avondvierdaagse 2017 
Een aantal leerlingen van 
onze school hebben mee-
gelopen bij de Avondvier-
daagse. Een compliment 
voor deze toppers!  
Tevens een compliment 
voor de ouders/verzorgers 
en ouderraad voor de orga-
nisatie en het meelopen! 
Dank je wel!  

Voorjaarsmarkt 2017 

Woensdag 3 mei stond de 
voorjaarsmarkt gepland. In 
de aanloop naar de voor-
jaarsmarkt hebben alle 
teamleden samen met de 
leerlingen hard gewerkt om 
de voorjaarsmarkt voor te 
bereiden. 



Foto’s voorjaarsmarkt  
Desi heeft tijdens de voor-
jaarsmarkt leuke foto’s ge-
maakt. U kunt deze foto’s in 
het ouderportaal bekijken.  

 

Vakantierooster 2017-
2018 
Bij deze nieuwsbrief ont-
vangt u het vakantierooster 
voor schooljaar 2017-2018. 
De margedagen zijn nog 
niet ingepland en volgen 
nog.  

 

Wij kijken terug op een ge-
slaagde voorjaarsmarkt. 
We hebben een mooie op-
komst van ouders/ verzor-
gers en andere belang-
stellingen mogen ontvan-
gen, veel positieve reacties 
ontvangen en het weer was 
ook nog eens top, waar-
door het buiten kon plaats-
vinden.  
Tijdens de voorjaarsmarkt 
is door (V)SO W.A. van 
Liefland en SO De Aventu-
rijn bijna €800,- opgehaald. 
Een mooi resultaat.  
Wij willen iedereen die 
heeft geholpen hartelijk be-
danken! 
De voorjaarsmarkt en de 
kerstmarkt wisselen elkaar 
af. De eerstvolgende Markt 
staat op de planning voor 
december 2018 en zal een 
kerstmarkt zijn.   
 

Veiligheid op de parkeer-
plaats  
Het is iedere ochtend en 
middag een komen en gaan 
van auto’s, taxibusjes en 
fietsers. Dit leidt soms tot 
gevaarlijke situaties. Om de 
veiligheid te garanderen wil-
len we iedereen vragen om 
goed uit te kijken op de par-
keerplaatsen en de juiste 
rijrichting volgens de borden 
te hanteren. Alvast hartelijk 
dank!  

 

Koningsspelen en muziek-
lint 21 april 2017 
Vrijdag 21 april vonden de 
Koningsspelen plaats. 
Na de gezamenlijke opening 
op het nummer van Kin-
deren van Kinderen waren 
er diverse buitenspelletjes. 
De ochtend werd afgesloten 
met een muzieklint door de 
school. Het afgelopen 
schooljaar heeft iedere 
groep muzieklessen gevolgd 
bij meester Pieter. Het resul-
taat van deze lessen hebben 
de leerlingen die ochtend 
laten zien. De SO groepen 
deden dat in de eigen groe-
pen voor de ouders/ verzor-
gers. De VSO groepen toon-
den de muzikale kunsten in 
de theaterzaal voor ou-
ders/verzorgers en elkaar. 
De ochtend werd afgesloten 
met de Koningsspelen-
lunch. Foto’s en filmpjes van 
deze ochtend staan in het 
Ouderportaal.  

  

25 en 26 mei leerlingen vrij 

Donderdag en vrijdag zijn 
alle leerlingen vrij in verband 
met Hemelvaart. Wij wensen 
iedereen een goed weekend 
toe.  
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