
 
Agen da 

8 maart: 19.30-21.00  

Informatiemarkt VSO 

 

14 maart 

SO start thema: Planten en 
dieren 

22 maart 19.30 uur:  

Ouderavond W.A. van Lief-
land 

 

25 maart Goede Vrijdag, 
leerlingen vrij.  

 

Vertrouwenspersoon 

Leerlingen, ouders/verzorgers 
en personeel kunnen te ma-
ken krijgen met gedrag of om-
standigheden die zij als onge-
wenst ervaren. Om daar een 
passende reactie op te vin-
den, kan het prettig zijn voor 
de betrokken persoon om een 
vertrouwenspersoon te raad-
plegen. De vertrouwensper-
soon bespreekt met de leer-
ling, ouder of het personeels-
lid wat gedaan moet worden 
en verwijst eventueel door.  

 

Interne contactpersoon ver-
trouwenszaken 

Iedere Plateau-school heeft 
een intern contactpersoon. 
Voor onze school is dat  

Shanna Visser, te bereiken via 
telefoonnummer: 0592-
820650 of via de e-mail op 
shannavisser@liefland-
assen.nl. De interne contact-

persoon en externe vertrou-
wenspersoon ondernemen 
geen stappen zonder expliciete 
toestemming van de betrokke-
ne en alle gesprekken zijn ver-
trouwelijk.  

 

Externe vertrouwenspersoon 

Daarnaast is er een extern ver-
trouwenspersoon die verder 
buiten de organisatie staat en 
niet aan één van de scholen, 
het stafbureau of het bestuur is 
verbonden. De externe vertrou-
wenspersoon kan benaderd 
worden op advies van de inter-
ne contactpersoon, maar ook 
rechtstreeks door ou-
ders/verzorgers of personeels-
leden. Vanaf 1 januari zijn er 
twee nieuwe externe vertrou-
wenspersonen voor Plateau 
aangesteld.  

Mevrouw Irma van Beek is het 
eerste aanspreekpunt voor on-
ze school.  

U kunt haar bereiken op tel: 
06 53800811 en per mail:  

irma@irmavanbeek.nl 

Voor meer informatie verwij-
zen wij u naar de website van 
Plateau Openbaar Onderwijs 
Assen www.plateau-assen.nl. 

Nieuws van de Trampoline 

Vrijdag 22 januari is de Tram-
poline officieel geopend. 

De leerlingen mochten ver-
kleed naar school komen. We 
hadden prinsessen, politie-
agenten, clowns, superhelden 
en de mooiste dieren op 
school. In de ochtend was er 
een gezellig circus-circuit 
waarbij de leerlingen allerlei 
circus acts hebben geoefend. 
Er was gezellige muziek en de 

28 maart: Pasen, leerlingen 
vrij.  

 

29 maart: Studiedag team, 
leerlingen hele dag vrij.  

 

29 febr. t/m 6 mrt 

VOORJAARSVAKANTIE 
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telefoonnummer van de 
school (0592-820650). Verlof-
aanvragen kunnen ingediend 
worden bij de schoolleiding.  

Heeft u de app gedownload, 
dan kunt u deze verwijderen.  

 

Zakelijke ouderavond 2016 

Noteer alvast in uw agenda: 
De zakelijke ouderavond vindt 
plaats op dinsdag  22 maart 
aanstaande. Een uitnodiging 
en informatie over deze avond 
volgt.  

 

Verslag culturele vrijdag-

middagen 

In een vorige nieuwsbrief heb-
ben we geschreven over cul-
tuur en de invulling op een 
aantal vrijdagmiddagen. 

Inmiddels hebben we er al 3 
vrijdagmiddagen cultuur op 
zitten. 

De middagen waren gevuld 
met de culturele onderdelen: 
theater, muziek, beeldend en 
erfgoed. 

Soms best wel spannend om 
met iemand die je niet kent te 
gaan dansen of een toneel-
stukje spelen, maar over het 
algemeen werd er met veel 
enthousiasme mee gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfgoed: 

In het VSO werd er een stads-
wandeling gemaakt, waarbij er 

zaal was prachtig versierd. 
Daarna in de groep lekker bij-
komen met wat lekkers! Aan 
het einde van de ochtend wa-
ren de ouders uitgenodigd op 
de Trampoline. De ‘plechtige’ 
opening vond plaats waarbij 
het kunstwerk van alle leer-
lingen onthuld is. Een prachti-
ge cirkel van handen! Samen 
met de ouders hebben de 
leerlingen genoten van pan-
nenkoeken eten in de klas. 
Een mooi groen T-shirt met de 
opdruk van de Trampoline 
kregen de leerlingen en daar-
na….moe maar voldaan naar 
huis! 

Voor de collega’s ging het pro-
gramma nog door, aangezien 
’s middags de officiële ope-
ning was voor alle genodig-
den. Een grote opkomst en 
betrokkenheid bij de Trampoli-
ne was die dag merkbaar! 
Misschien heeft u de kranten-
artikelen wel gezien in ver-
scheidene kranten.  

 

VSO Informatieavond 

Op dinsdag 8 maart organi-
seert onze school een infor-
matieavond. Deze avond is 
bestemd voor leerlingen en 
hun ouders/verzorgers uit het 
SO van 10+ jaar. De uitnodi-
gingen zijn reeds verzonden.   

 

Schoolapp niet meer in ge-

bruik.  

Sinds maart 2013 heeft onze 
school een Lieflandapp. Aan-
gezien deze app heel weinig 
gebruikt wordt, zal de app uit 
de lucht gehaald worden. 
Ziekmeldingen graag alleen 
telefonisch doorgeven op het 

gebruik gemaakt werd van ta-
blets/iPad. De wandeling volg-
de de geschiedenis van diverse 
gebouwen en plaatsen, waarbij 
meneer van Lier de (digitale) 
gids was. 

Op het SO en in stage 4 werd 
er in het Drents voorgelezen 
door Jan Hartlief, oud-directeur 
van onze school.  

Een van de verhalen ging over 
een knuffel (hond) en daarom 
waren er veel knuffels in de 
klas. Vooral de grote hond Max 
maakte diepe indruk op de leer-
lingen. De leerlingen oefenden 
in het tellen in het Drents en 
ook de dagen van de week 
werden geoefend. 

Ze weten allemaal hoe je ie-
mand begroet…MOI ! 

Theater: 

Garage TDI had een voorstel-
ling over twee dames Sam en 
Siep, die een grote koffer bij 
zich hadden. In de koffer zaten 
attributen en de leerlingen gin-
gen samen een verhaal hier-
mee bedenken en uitspelen. Al 
met al een leuke ervaring om 
door middel van simpele attri-
buten en een beetje fantasie 
een hele theater voorstelling 
neer te zetten.  

In het VSO hadden we een 
workshop van Selina van thea-
terschool Jan Postema. Eerst  
gingen we allerlei dingen uit-
beelden en elkaar nadoen met 
bewegingen. Daarna nog kleine 
toneelstukjes, de leerlingen 
vonden het heel leuk om b.v. 
boef en politie te spelen. 

Muziek: 

De leerlingen van het SO gin-
gen dansen met juf Desi en 
leerlingen van het VSO gingen 
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dansen met Tessa van theater-
school Jan Postema. Iedereen 
mocht vrij dansen in de ruimte 
en telkens als de muziek stopte 
moesten de leerlingen een op-
dracht uitvoeren, b.v. stilstaan, 
liggen op de grond, hurken. De 
VSO leerlingen gingen nog een 
HAKA dansen (Net als Nieuw-
zeelanders bij Rugby) en de 
leerlingen van het SO hebben 
een dansje geoefend op Kin-
deren voor kinderen. 

Beeldend: 

Alle groepen maakten een ge-
zamenlijk schilderkunstwerk. 
Op het SO schilderden ze hun 
eigen gezicht en op het VSO 
schilderden de leerlingen hun 
eigen huis of lieten ze hun fan-
tasie de vrije loop en ontston-
den de mooiste huizen. Deze 
workshops werden gegeven 
door juf Hennie Hilberts en juf 
Yvette Sambrink.  

De kunstwerken zijn te zien in 
de gangen van zowel het SO 
als het VSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data leerlingen vrij 

De leerlingen zijn vrijdag 25 
maart (Goede Vrijdag), maan-
dag 28 maart (tweede paas-
dag) en dinsdag 29 maart 
(Plateaustudiedag) vrij van 
school.  

 

Voorjaarsvakantie  

De voorjaarsvakantie is van 
maandag 29 februari tot en 
met zondag 6 maart. Wij wen-
sen iedereen een fijne vakan-
tie toe.  

 

 

Ouderavond  

W.A. van Liefland 
Dinsdag 22 maart 2016 


