
 
Agen da 

12 t/m 16 oktober  

Contactweek  

 

13 okt. MR vergadering 

 

9 november  

SO start thema: Het jaar 
door feest” 

10 november  

Lampionnenshow  

 

17 november  

Studiedag, leerlingen vrij 

 

24 november 

19.30 MR vergadering 

Teamopening 2015 

Woensdagmiddag 9 sep-
tember hebben wij, samen 
met onze collega's van de 
Aventurijn, Accare en de 
Trampoline, een inspireren-
de middag mogen beleven 
waarin onze nieu-
we samenwerking centraal 
stond. Aan de hand van 
onze gezamenlijke passie 
en drive hebben we nader 

kennis kunnen maken. We 
hebben deze samenwerking 
vastgelegd in een aantal fo-
to's welke u ongetwijfeld op 
onze school terug zult zien. 
Ter afsluiting van deze mid-
dag hebben we onderstaan-
de groepsfoto gemaakt. 

 

 

 

Ouderavond: Participatie-

wet/Jeugdwet/WMO 

Dinsdag 22 september jl. 
zijn medewerkers van de 
gemeente Assen (en om-
geving) op school ge-
weest om een algemene 
voorlichting te geven 
over alle veranderingen 
in de wetgeving na 1 ja-
nuari 2015. Rita Over-
diep, beleidsmedewerk-
ster WMO en Marije van 
Haeften, beleidsmede-
werker vanuit de partici-
patiewet, gaven een hel-
dere uitleg over dit on-
derwerp. 

De bijeenkomst bracht 
een grote groep ouders 
en collega’s bij elkaar om 

4 december 

Sinterklaasviering. Leer-
lingen zijn om 12.00 uur vrij 

 

16 december: Kerstmarkt 

 

17 december: Kerstviering  

HERFSTVAKANTIE  

17 t/m 25 oktober  



was er gelegenheid voor 
het herhalen van de basis-
waarden en de 5 pijlers van 
PBS.  

 

Piebiemuntjes 

De Piebiemuntjes zijn ook 
dit schooljaar al rijkelijk uit-
gedeeld aan de SO-
leerlingen. Variërend van 
“netjes lopen door de gang” 
tot individuele afspraken 
met leerlingen.  Menig leer-
ling loopt trots met een wel-
verdiend Piebiemuntje door 
de school.  

De Piebiemuntjes worden 
ingeleverd bij de groeps-
leerkracht. Wanneer er indi-
viduele afspraken gelden, 
zal er ook een individuele 
beloning volgen. Daarnaast 
zijn er in diverse groepen 
groepsbeloningen waar de 
gehele groep voor spaart. 
De leerlingen kiezen samen 
voor de beloning waarvoor 
ze sparen naar aanleiding 
van een menukaart. In de 
klassen zijn de groepsbelo-
ningen zichtbaar voor alle 
leerlingen, zodat een ieder 
kan zien hoeveel er reeds 
verdiend is en hoeveel 
muntjes er nog moeten ko-
men. Er wordt hard ge-
spaard en de eerste belo-
ningen zijn uitgedeeld.  

 

 

 

 

van gedachten te wisse-
len aan de hand van de 
presentatie van de ge-
meente.  

Wat duidelijk werd bena-
drukt, is dat de samen-
werking tussen alle partij-
en van belang is voor de 
toekomstige trajecten op 
het gebied van stage en 
uitstroom, waarbij alle 
kennis en ervaring die 
ouders en school hebben 
betreffende de jongere 
een bepalende rol zal 
hebben. 

Voor meer informatie 
over deze avond kunt u 
contact opnemen met 
josedunnewind@liefland-
assen.nl 

 

PBS middag 

We starten het schooljaar 
altijd met een opfrismiddag 
PBS (Positive Behavior 
Support) voor alle (nieuwe) 
teamleden van het SO. Tij-
dens deze middag hebben 
we aandacht besteed aan 
het uitdelen van compli-
menten en beloningen. 
Daarnaast hebben we les-
sen geoefend en natuurlijk 

 

Nieuws van de MR 

Ook dit jaar wil de MR  u als 
ouders, verzorgers  en per-
soneel zo goed mogelijk in-
formeren over wat er zoal 
besproken en besloten wordt 
tijdens de vergaderingen. 
Door middel van een bericht 
in de nieuwsbrief houden wij 
u op de hoogte. 

 

Vacature oudergeleding 
Aan het begin van dit 
schooljaar hebben we af-
scheid genomen van Bert 
van Beek als lid van de ou-
dergeleding en penning-
meester van de MR.  Binnen 
de MR hebben we natuurlijk 
aandacht besteed aan zijn 
afscheid, maar ook langs 
deze weg wil ik Bert namens 
de MR bedanken voor zijn 
inzet in de afgelopen jaren.  

Ondertussen is ruim 2 we-
ken geleden de oproep naar 
de ouders en verzorgers ver-
zonden voor een nieuw MR-
lid. Deze oproep heeft geleid 
tot een nieuw lid voor de ou-
dergeleding van de MR. Ro-
bert Blomsma, vader van 
Bart uit de Middenbouw-
Bovenbouwgroep, heeft zich 
als enige kandidaat gesteld. 
Dit betekent dat er verder 
geen verkiezingen nodig zijn 
en Robert als nieuw lid toe 
treedt tot de oudergeleding 
van de MR. We heten Ro-
bert Blomsma welkom en 
wensen hem veel succes! 
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Items uit de afgelopen ver-
gadering 
Op 2 september was de eer-
ste vergadering van dit 
schooljaar. De directie heeft 
ons onder meer bijgepraat 
over de verzelfstandiging 
van Plateau en over de wijzi-
gingen in huisvesting op het 
Schakelveld als gevolg van 
de inhuizing van en samen-
werking met de Aventurijn 
en de Meander binnen het 
Schakelveld. De samenwer-
king loopt goed en aan de 
verschillende aandachtspun-
ten wordt gewerkt. Daar-
naast hebben we gesproken 
over de doelstellingen voor 
dit nieuwe schooljaar.  

 

Bereikbaarheid MR 
Heeft u - naar aanleiding van 
deze informatie - een vraag 
aan de MR? Dan kunt u de-
ze sturen naar 
mr.vanlieflandassen@ 
gmail.com  
 
Namens de MR, 
Wilko Gaastra, voorzitter 

Dansen SO 

Donderdag 3 september 
hebben een aantal SO-
leerlingen een workshop 
dans gevolgd van Malu Dan-
ce Company uit Assen.   

 

 

 

 

 

 

 

Kerstmarkt 2015 

Het klinkt nog ver weg, 
maar noteert u het alvast in 
uw agenda? Woensdag 16 
december houdt de W.A. 
van Lieflandschool een 
kerstmarkt. De kerstmarkt 
is van 17.00 uur tot 19.00 
uur. Meer informatie zal 
volgen.  

 

17 nov.: Leerlingen vrij. 

Alle leerlingen zijn op dins-
dag 17 november de hele 
dag vrij in verband met een 
studiedag van het team.  
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