
 
Agen da 

17 november  

Studiedag, leerlingen vrij 

 

24 november 

19.30 MR vergadering 

4 december 

Sinterklaasviering. Leer-
lingen zijn om 12.00 uur 
vrij 

 

 

 

Lampionnenshow 

De lampionnenshow op het 
SO vond plaats op dinsdag 10 
november.  

De leerlingen van het SO zijn 
's middags eerst Sint Maarten 
gaan lopen bij de groepen van 
het VSO. Niet alleen de groe-
pen werden bezocht, maar 
bijvoorbeeld ook juf Carina. 
Uiteraard kregen de leerlingen 
traktaties voor de mooie lied-
jes. 

’s Avonds vond de lampion-
nenshow plaats. De avond 
werd druk bezocht door zowel 
de ouders/verzorgers van on-
ze leerlingen als de ou-
ders/verzorgers van de ande-
re scholen in het gebouw. We 
kijken terug op een gezellige 
en sfeervolle avond. 

  

Sinterklaasviering 

De sinterklaasviering vindt 
plaats op vrijdag 4 december. 
Sinterklaas komt met zijn Pie-
ten op het SO langs alle groe-
pen. Het VSO viert het sinter-
klaasfeest in de eigen groep, zij 
zullen voorafgaand aan de vie-
ring lootjes trekken.  

Op alle Plateauscholen is afge-
sproken dat met betrekking tot 
een standpunt over Zwarte 
Piet, de lijn van het Sinterklaas-
journaal gevolgd wordt. Hoe 
ziet dat eruit? We kiezen voor 

zwarte pieten, waarbij 1 piet 
niet meer volledig zwart ge-
schminkt wordt, maar roetve-
gen heeft. Zwarte Piet is zwart 
van de schoorsteen. De lichte-
re Piet is nog niet zo vaak 
naar beneden gegaan. Ook 
zijn er mensen die in een flat 
wonen zonder schoor-
steen/kachel en hier wordt 
een Piet dan ook niet vies.    

Ook Piebie, onze PBS-
mascotte, zal bij de opening 
van het sinterklaasfeest aan-
wezig zijn. Sinterklaas en zijn 
zwarte pieten gaan na de ope-
ning volgens 
een schema 
langs alle 
groepen.  

De leerlingen 
krijgen gedu-
rende de 
ochtend di-
verse ver-
snaperingen. 
Graag wel 

16 december: Kerstmarkt 

17.00-19.00 

 

17 december: Kerstviering  

KERSTVAKANTIE  

19 december 2015 t/m 

3 januari 2016 



ners in Baggelhuizen een 
buurtmoestuin op te zetten op 
het grasveld naast MFA Het 
Schakelveld. Stek en Streek 
zorgt voor de begeleiding. Dit 
bureau is ook betrokken bij 
andere buurtmoestuinpro-
jecten in Assen. Het gebruik 
van het grasveld als buurt-
moestuin is tijdelijk, omdat het 
een ‘ontwikkellocatie’ voor 
woningbouw is. Maar elk jaar 
tuinieren is meegenomen. 

Voor onze school kan de 
moestuin van betekenis zijn 
voor het ‘groene onderwijs’, 
waarvoor je het beste naar 
buiten kunt. Denk aan een-
voudige groenteteelt met de 
leerlingen en allerlei projecten 
binnen Natuur- en Milieuedu-
catie (NME).  

We zoeken voor dit project 
belangstellende ouders / ver-
zorgers. Om te helpen bij het 
maken van het plan, bij de 
aanleg en bij de begeleiding 
van de leerlingen. Zij kunnen 
natuurlijk ook lid worden van 
de groep bewoners-tuinders, 
die het basisbeheer verzorgt. 
Deze groep bewerkt de moes-
tuin volgens een gemeen-
schappelijk teeltplan. Tegen-
over één dagdeel werken in 
de week staat een jaar lang 
groente oogsten, ontspanning 
en gezelligheid. 

 

Op dinsdag 24 november is er 
een informatieavond over het 
buurtmoestuinproject. Om 
20.00 uur in zaal 1 van het 
MFA. Voor aanmelding en 
informatie: Gerard Wezenberg 
0592-340872 of  

stekenstreek@home.nl   

 

gewoon voor de zekerheid 
fruit/drinken meegeven.  
De leerlingen zijn deze dag 
om 12 uur vrij.  

 
EU-Schoolfruit- en groente-

programma  

Gedurende schooljaar 2015-
2016 doet onze school mee 
met het EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma. Dit is een 
Europees voorlichtingspro-
gramma dat de nadruk legt op 
het eten van voldoende groen-
ten en fruit. Door EU-
Schoolfruit leren kinderen spe-
lenderwijs om verschillende 
soorten groenten en fruit te 
eten. Dat is niet alleen ge-
zond, maar ook gezellig! 

 

De kinderen krijgen op drie 
vaste dagen in de week gedu-
rende eenentwintig weken een 
portie groente of fruit uitgereikt 
tijdens de pauze om geza-
menlijk in de klas op te eten. 
Wij zijn hiermee begonnen in 
week 45 (2-6 november 2015) 
en het project loopt t/m week 
17 (18-22 april 2016).  

 

Het gezamenlijk in de klas 
eten van groenten en fruit is 
een effectieve, en voor de kin-
deren vooral een gezellige én 
leuke manier om ze kennis te 
laten maken met diverse fruit- 
en groentesoorten en het be-
lang van gezond eten te sti-
muleren. We houden u via de 
nieuwsbrieven dit schooljaar 
op de hoogte.  

 

Informatieavond Buurt-

moestuin Schakelveld  

OBS Baggelhuizen, CBS Het 
Octaaf en de W.A. van Lief-
landschool zijn in gesprek om 
samen met een groep bewo-

Kerstmarkt 2015 

Woensdag 16 december houdt 
de W.A. van Lieflandschool een 
kerstmarkt. De kerstmarkt is 
van 17.00 uur tot 19.00 uur. 
Een uitnodiging volgt.   

 

Nieuws van de MR 

De vorige vergadering van de 
MR was op 13 oktober. Tijdens 
deze vergadering zijn de proto-
collen vastgesteld die gelden 
voor dit schooljaar. Een proto-
col is een stappenplan dat aan-
geeft op welke wijze de school 
een bepaalde problematiek 
aanpakt. 

Mocht u benieuwd zijn naar de 
inhoud van deze protocollen 
dan kunt u ze vinden op de 
website van school onder het 
kopje ‘Protocollen’ of door het 
aanklikken van deze link: 

http://www.liefland-
assen.nl/index.php?tm=8 

 

Een ander onderwerp op de 
agenda betrof het directievoor-
stel om de schooltijden aan te 
passen met ingang van 1 au-
gustus 2016. De directie heeft 
toegelicht wat de argumenten 
zijn voor het aanpassen van de 
schooltijden. Hoewel het een 
beperkte aanpassing van de 
schooltijden betreft, heeft de 
MR besloten om u als ouders 
en verzorgers door middel van 
een enquête de mogelijkheid te 
geven uw voorkeur uit te spre-
ken. U heeft hierover begin no-
vember een brief van de MR 
ontvangen. Heeft u nog niet 
gereageerd? Tot en met zon-
dag 22 november kunt u uw 
voorkeur nog kenbaar maken 
door een e-mailbericht te sturen 
naar 
mr.vanlieflandassen@gmail.com. 

Vermeld in uw reactie de naam 
van de leerling en uw keuze 
(‘Behouden huidige schooltij-
den’ of ‘Instemmen met ge-
wenste schooltijden’). 

Tijdens de volgende vergade-
ring staat dit onderwerp natuur-
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lijk weer op de agenda. Wij 
houden u op de hoogte. 

 

Bereikbaarheid MR 
Heeft u - naar aanleiding van 
deze informatie - een vraag aan 
de MR? Dan kunt u deze sturen 
naar mr.vanlieflandassen@ 
gmail.com  
 
Namens de MR, 
Wilko Gaastra, voorzitter 
 
Post op het SO  
Naast de deur van juf Esther is 
een brievenbus geplaatst. Deze 
brievenbus is ter ondersteuning 
van het vergroten van het 
schrijf– en leesonderwijs van 
onze leerlingen. Inmiddels heb-
ben diverse leerlingen de brie-
venbus gebruikt om mooie brie-
ven te sturen naar juf Esther, 
juf Shanna en juf Nynke. De 
groepen hebben allemaal ook 
een brievenbus in de eigen 
groep, want natuurlijk ontvan-
gen ze ook post van de juffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIM op de W.A. van Liefland-
school: Een praktijkvoorbeeld 
van ‘plannen’ 

 

In de vorige nieuwsbrief heeft u 
kunnen lezen waarom we voor 
het Eigen Initiatief Model heb-
ben gekozen als middel om de 
zelfredzaamheid van onze leer-
lingen te vergroten. We willen 
heel graag dat de leerlingen 
algemene vaardigheden ont-

wikkelen. Algemene vaardig-
heden zijn denkvaardigheden 
die je niet alleen in die ene 
specifieke situatie kunt toe-
passen, maar in heel veel situ-
aties weer opnieuw in kunt 
zetten. U hebt kunnen zien 
hoe deze algemene denkvaar-
digheden, plannen, uitvoeren 
en terugkijken, heel mooi zijn 
weergegeven in een denklicht 
met dezelfde kleuren als wij 
kennen van een verkeerslicht. 

Om u te laten zien hoe ons 
EIM denklicht in de dagelijkse 
praktijk ingezet wordt, hebben 
we een paar voorbeelden. 
Vandaag zoomen we in op het 
rode deel van het denklicht; 

plannen. 

 

Een overgangsmoment van 
de leesles naar de gymles.  

Na de gymles zijn de leer-
lingen vrij, dat betekent dat ze 
niet per se weer terug hoeven 
naar de klas; ze kunnen vanuit 
de gymzaal naar het plein en 
vervolgens de taxi’s of hun 
fiets gaan. 

 

De eerste weken van het 
schooljaar wordt de overgang 
van lezen naar gym gestructu-
reerd door de leerkracht. Er 
wordt duidelijk gezegd welke 
leerlingen kunnen beginnen 
met hun spullen te pakken. Er 
wordt aangegeven waaraan 
de leerlingen moeten denken; 
fruitbakje, drinkbeker, agenda, 
spullen uit je kluisje en je jas 
en tas. Als iedereen zijn of 
haar spullen heeft gepakt, ver-
trekt de groep naar de gym-
zaal. Na afloop wachtten de 
leerkrachten daar tot iedereen 
klaar was om naar het plein te 
gaan. 

Op het moment dat het nieuw-
ste van deze situatie af was, 
werd toevalligerwijs net de 
nieuwe regel van de week uit 
onze respectposters opgehan-
gen: “Op onze school willen 
wij zoveel mogelijk zelf doen”. 
Deze regel hebben we gekop-
peld aan EIM met de focus op 
het rode deel van het denk-

licht; plannen. Wat ga ik 
doen? Hoe ga ik het doen? 
Wat heb ik nodig? Dat zijn de 
drie kernvragen die bij deze 
algemene denkvaardigheid 
horen. 

Met de hele klas hebben wij 
onze hersens eens goed ‘aan 
gezet’ en zijn we gaan naden-
ken over wat allemaal mee 
moet naar gym. De leerlingen 
noemden alle zaken die zij 
moesten verzamelen, zodat zij 
na de gymles niet terug zou-
den hoeven naar de klas. Dat 
ging geweldig; er werd niets 
vergeten. Ze wisten wat ze 
gingen doen en wat ze nodig 
hadden! 

Bij de vraag hoe ga ik het 
doen, bleek dat er wel heel 
goed nagedacht werd. Er was 
een leerling die zei: “Ik heb 
mijn gymtas morgen weer no-
dig, dus die moet terug naar 
de klas”. Daar vulde een an-
der op aan: “Ik ook. Kan mijn 
jas en mijn schooltas dan ook 
hier wel blijven?” Dit is het 
moment waarop de leerkracht 
denk stimulerende vragen 
kan gaan stellen: Als je zeker 
weet dat je terug gaat lopen, 
is het dan handig om zoveel 
spullen heen en weer te tillen? 
Als je spullen in de klas achter 
laat, hoe ga je deze dan weer 
ophalen? Zijn er anderen die 
nu ook denken dat het handi-
ger is om spullen in de klas 
achter te laten? 

Na het nadenken over al deze 
vragen konden de leerlingen 
heel goed bedenken hoe zij 
het gingen doen. En dat was 
niet voor iedereen gelijk! Som-
migen wilden hun tas op 
school laten voor de gymles 
van de volgende dag, anderen 
wilden het per se mee naar 
huis om de volgende dag an-
dere spullen aan te kunnen. 
Deze verschillen geven aan: 
er is nagedacht! Niet alleen 
over het naar gym toe gaan, 
maar ook over de afloop van 
de gymles en het naar huis 
gaan. Door al dit nadenken en 
plannen, verloopt deze les-
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wisseling nu als volgt: 

De leesles is afgelopen. Op het 
pictobord staat na de picto van 
lezen en voor de picto van gym: 
EIM: spullen pakken voor gym. 
De leerlingen doen dit zelfstan-
dig. Sommige tafels zijn leeg 
met een stoel erop, bij andere 
tafels hangt nog een jas op de 
stoel en staat een schooltas op 
de tafel, omdat deze leerling 
terug gaat komen. De groep 
gaat naar gym. Aan het einde 
van de gymles staat er een 
leerkracht of assistent bij de 
kleedkamers, een bij de deur 
naar het VSO, een in de gang 
van het VSO bij de lokalen en 
een op het schoolplein. De leer-
lingen gaan via de klas, of niet, 
want dat hangt af van hun ei-
gen denkproces, zelfstandig 
naar het plein. Dit gaat gewel-
dig! Niemand hoeft op elkaar te 
wachten en iedereen weet wat 
hij of zij moet doen. 

 

Oude nieuwsbrieven 

Alle nieuwsbrieven worden ge-
plaatst op de website onder het 
kopje “Info.” Mocht u eerder 
uitgegeven nieuwsbrieven wil-
len lezen, dan kunt u deze op 
onze website terug vinden.  

 

U-R Unique, dansles speciaal 
voor jou! 

Hou jij van dansen? Kan je niet 
stilzitten wanneer je muziek 
hoort? Wil je altijd al op dans-
les, maar kun je geen passen-
de groep vinden? Dan is dit je 
kans! 

 

Even voorstellen, ik ben Desi 
Rodriquez, stagiaire op de W.A. 
van Lieflandschool. Ik werk, 
naast mijn opleiding, bij Dans-
studio Jan Postema als musi-
cal– en dansdocent. Speciaal 
voor de kinderen waarmee ik 
werk op stage, start ik een 
dansles op bij de dansstudio 
waar ik werk.  

Deze dansles is gericht op kin-
deren en jongeren tussen de 12 
en 20 jaar met een lichte tot 
matige verstandelijke beperking 

of met een stoornis in het au-
tistisch spectrum. Danserva-
ring is helemaal niet noodza-
kelijk, het belangrijkste is dat 
je houdt van bewegen op mu-
ziek.  

De lessen van UR Unique zijn 
iedere vrijdag van 17.15 uur 
tot 18.15 uur in onze Dansstu-
dio aan de Zeilmakerstraat 37 
in Assen. De kosten hiervoor 
zijn € 19,75 per maand.  

Voor opgave voor een gratis 
proefles ontvangen wij graag 
een mail met de volgende ge-
gevens: naam en leeftijd deel-
nemer, contactgegevens ou-
ders/verzorgers en eventuele 
bijzonderheden waarmee wij 
rekening kunnen houden.  

Bij voldoende opgaven hoort u 
per email wanneer we van 
start gaan.  

Wij hebben er al zin in, jij ook? 

 

Met vriendelijke groet,  

Desi Rodriquez 

 

Www.dansstudioassen.nl 

info@dansstudioassen.nl  

 


