
 
Agen da 

28 maart: Pasen, leer-
lingen vrij.  

 

29 maart: Studiedag team, 
leerlingen hele dag vrij.  

 

 

14 april: Studiedag team, 
leerlingen hele dag vrij.  

 

18 april: SO start thema: 
Omgaan met je lijf.  

 

19 april: MR vergadering 

VSO Informatieavond 

Dinsdag 8 maart heeft onze 
eerste informatieavond plaats-
gevonden voor leerlingen die 
t.z.t. naar het VSO ko-
men. Voor een aantal leer-
lingen met hun ouders/
verzorgers was het best span-
nend om op het VSO rond te 
lopen.   

Alle leerlingen kregen een 
goodiebag met daarin enkele 
symbolen van de praktijkvak-
ken die ze gaan krijgen (een 
washandje en eendje voor 
persoonlijke verzorging, een 
cakevormpje en een recept 
voor koken, een werkkaart 
voor figuurzagen vanuit tech-
niek, twee moestuintjes voor 
groen, een EIM denklicht, een 
afwaskwast en schuursponsje 
voor huishoudkunde en een 
mooie kaars). 

Na een korte presentatie, kon-
den de aanwezigen rondlopen 
op de leuke informatiemarkt 
met tafels van Kunst, EIM, Per-
soonlijke verzorging en 
Groen. Gastheren Tim en Marc 
hebben zich als perfecte am-
bassadeurs van onze school 
getoond: ze hebben als ware 
professionals leerlingen en ou-
ders/verzorgers rondgeleid, 
waarbij er extra uitleg was bij 
techniek en in de rekenwinkel. 
In de schoolkantine was er ge-
zorgd voor drie soorten zelfge-
bakken cake, fruit, gezonde 
snoepjes en hier werd dan ook 
een pitstop gehouden. We kre-
gen positieve reacties en 
het zal dan ook een jaarlijks 
terugkerende avond zijn.  

 

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.  

 

Algemene ouderavond 2016 

De algemene ouderavond vond 
afgelopen dinsdag plaats. On-

danks een geringe opkomst 
kregen we positieve geluiden 
over de invulling van de 
avond. Na het zakelijke ge-
deelte volgde er een informa-
tief gedeelte waarbij de ou-
ders/verzorgers door middel 
van filmpjes en foto’s, over en 
door leerlingen gemaakt, wer-
den meegenomen op de reis 
van de leerling op de W.A. 
van Lieflandschool.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

26 april: Koningsspelen 

 

25 april: schoolreis stage-
groepen.  



gezonde en ongezonde voe-
ding en ook om hierin een 
keuze te maken. Wanneer het 
bijna tijd is, zetten de leer-
lingen de schoolkantine klaar: 
de gerechten worden uitge-
stald en iedereen neemt zijn 
positie in. Iedereen heeft zijn 
eigen taak: iemand verzorgt 
de warme gerechten, iemand 
verzorgt de koude gerechten 
en iemand verzorgt de kassa. 
Belangrijk aandachtspunt is 
de klantvriendelijkheid van de 
medewerkers, juist wanneer 
het topdrukte is. 

Om 12.00 uur komen de overi-
ge VSO leerlingen en plaatsen 
hun bestellingen: alle hens 
aan dek achter de balie! Bij 
het afrekenen mag iedereen 
meerekenen. Alle producten 
kosten 0,50 cent en dit is een 
mooie oefening om te leren 
werken met eventueel wissel-
geld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het fruit is overigens gratis. 
Albert Heijn XL uit Assen 
vindt gezonde voeding be-
langrijk en levert ons iedere 
week fruit, om zo leerlingen te 
stimuleren fruit te eten. Daar 
zijn we natuurlijk erg blij mee!  

 

Op vrijdag zijn er bovendien 
gratis proefhapjes: leerlingen 
worden uitgedaagd om ook 
andere smaken te proberen. 
Deze vinden meestal gretig 
aftrek. De leerlingen kunnen in 
ontspannen sfeer hun lunch 
gebruiken en het samenzijn 
doet natuurlijk een beroep op 
de sociale vaardigheden. Om 
13.00 uur zijn alle groepen 

De gezonde schoolkantine. 

Sinds schooljaar 2015-2016 
hebben wij op dinsdag en vrij-
dag een gezonde schoolkanti-
ne. Hoe gaat dit eigenlijk in 
zijn werk? 

Groepjes leerlingen uit het 
stagecluster verzorgen de in-
koop van de boodschappen 
en op dinsdag en vrijdag star-
ten verschillende groepjes 
leerlingen met het prepareren 
van de gerechten. Dit doen zij 
vanuit de strenge normen voor 
catering op het gebied van 
veiligheid en hygiëne. Bijzon-
der is dat onze schoolkantine 

zich sterk richt op gezonde 
keuzes. We kiezen bijvoor-
beeld producten met het 
'bewuste keuze' of 'gezondere 
keuze' logo. Er wordt bruin 
brood gebruikt en zoveel mo-
gelijk verse producten vinden 
hun weg in de gerechten. Niet 
te versmaden zijn bijvoorbeeld 
de verse fruit-smoothies en 
boerenkooltaartjes en verse 
spinazie-pizza's! Leerlingen 
leren op die manier het ver-
schil tussen gezonde, minder 

geweest en begint het oprui-
men, want ook dat hoort erbij. 

De studenten van de Leerafde-
ling van het Drenthe College 
zijn inmiddels al aan het werk 
om een huisstijl voor de gezon-
de schoolkantine te ontwerpen. 
De schoolkantine zal dan ook 
worden omgedoopt tot Brasse-
rie.  

Helaas ontbreekt het aan een 
goede ruimte voor de Brasse-
rie, waardoor uitbreiding naar 
overige dagen en de kleine 
pauzes nog niet haalbaar is. De 
leerlingen hebben zelf nage-
dacht over hoe zij de Brasserie 
ingericht willen zien: gratis wifi, 
muziek en leuke posters ston-
den hoog op het wensenlijstje. 

U bent welkom om eens een 
kijkje te komen nemen. Iedere 
dinsdag en vrijdag tussen 12.00
-13.00 uur is de Brasserie geo-
pend. 

 

 

 

 

 

 

PBS Les in de taxi 

Donderdag 17 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 leerlingen 



welke gedragsver-
wachtingen er in de 
klas gelden en in de 
algemene ruimtes, 
maar hoe hoort het 
eigenlijk in een taxi-
busje? Wat wordt er 
van je verwacht 
wanneer je met leerlingenver-
voer van en naar school gaat?  

Tijd om PBS ook in de taxi te 
oefenen. Samen met de Asser 
scholen De Meander en de 
Boei hebben we afspraken ge-
maakt met VMNN, de vervoers-
maatschappij. Donderdag 17 

maart stond er een taxibusje bij 
onze school en konden we de 
les echt oefenen in de taxi.  

De volgende gedragsverwach-
tingen 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 voe-
ten 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 krullenkaarten 
aanwezig en kan er, net als op 

school, voor een groepsbelo-
ning gespaard worden.  

 

NL Doet 2016 

Vrijdag 11 maart vond de NL 
Doet dag plaats op onze 
school. Er is door een aantal 
VSO leerlingen, collega’s en 
vrijwilligers hard gewerkt om 
hele mooie houten bankjes en 
bloembakken te maken voor 
de Buurtmoestuin. We kijken 
terug op een geslaagde dag! 
Iedereen bedankt voor de ge-
zellige dag en de fijne hulp!  

 

 

Paasdagen 

Wij wensen iedereen hele fijne 
paasdagen toe en we zien 
iedereen graag volgende 
week woensdag weer op 
school!  
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