
 
Agen da 

22 april: Koningsspelen 

 

25 april: schoolreis stage-
groepen.  

 

16 mei: Leerlingen vrij 
i.v.m. Pinksterdagen  

17 mei: 19.30 uur Informa-
tiemarkt 14+ leerlingen 

 

24 mei: MR vergadering 

 

 

Koningsspelen 

Er staat een foutieve datum in 
de jaarkalender. De Konings-
spelen vinden niet plaats op 
dinsdag 26 april, maar  

op vrijdag 22 april!  

De gezamenlijke opening 
vindt plaats om 09.00 uur. 
Vervolgens starten om 09.30 
uur de diverse spelletjes. 
Mocht u het leuk en gezellig 
vinden om te komen kijken, 
dan bent u van harte welkom!  

Tijdens de Koningsspelen krij-
gen alle leerlingen een lunch, 
dus brood en drinken hoeft 
deze dag niet mee. Ook de 
jongste leerlingen, die ‘s mid-
dags vrij zijn, krijgen voor ver-
trek nog een lunch op school.  

Wel graag fruit/drinken voor 
de ochtendpauze meenemen.  

Classic Express 

Het Prinses Christina Con-
cours toert langs de Neder-

landse scholen met de Classic 
Express, de eerste rijdende 
concertzaal ter wereld. In de 
Classic Express laten prijswin-
naars van het Prinses Christina 
Concours jonge kinderen ken-
nismaken met klassieke mu-
ziek. Al meer dan 80.000 kin-
deren hebben genoten van een 
concert in de rijdende concert-
zaal. Donderdag 31 maart en 
vrijdag 1 april stond deze mooie 
vrachtwagen bij ons op de par-
keerplaats in het kader van cul-
tuuronderwijs en mochten de 
leerlingen van het SO kennis-
maken met klassieke muziek.  

 

Vakantierooster 2016-2017 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt 
u het vakantierooster voor 
schooljaar 2016-2017. De 
margedagen zijn op dit mo-
ment nog niet bekend. Zodra 
deze bekend zijn, zullen we u 
hierover informeren.  

 

Studiedag 14 april  

Donderdag 14 april waren alle 
leerlingen vrij in verband met 
een studiedag voor het team. 
Deze dag stond in het teken 
van de emotionele ontwikke-
ling van leerlingen op onze 
school en betrof een vervolg 
op een voorgaande studiedag.  

 
Paaslunch op het SO 
Ook dit jaar konden de leer-
lingen rekenen op de komst 
van de paashaas. Samen met 
de paashaas werd er druk 
gezocht naar alle verstopte 
eieren.  
Tussen de middag was er 
voor alle groepen een paas-
lunch. Naast de lekkere 
broodjes waren er door een 
groot aantal ouders heerlijke 
gerechtjes voor bij de lunch 
gemaakt. Er is heerlijk van 

 

27 april t/m 8 mei:  

MEIVAKANTIE 
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Bericht van SO Midden-

bouw/Bovenbouw  

In middenbouw/bovenbouw is 
er afgelopen periode veel be-
sproken en gesproken over 
bollen, knollen en zaden. Dit 
was binnen het thema van 
Fototaal planten en dieren. 
Tijdens een kringgesprek 
mochten de leerlingen voelen 
aan, ruiken aan en proeven 
van een ui. De rokken werden 
samen bekeken en ook mocht 
elke leerling een ui poten. De-
ze les is met veel enthousias-
me ontvangen door de leer-
lingen. 

 

Bericht van de SO Midden-
bouw 1 groep en de VSO 

Basis A groep  

Leerlingen van Basis A komen 
voorlezen aan leerlingen van 
MB1! 
Maandag 18 april vond dit 
voor het eerst plaats. Pascal 
en Chemene kwamen voorle-
zen voor een groepje leer-
lingen uit de MB 1 groep. Ze 
hebben een prachtig boek 
uitgekozen: Miep de muis. In 

gesmuld. Wij willen de ouder-
raad bedanken voor het ver-
zorgen van het eieren zoeken, 
de leuke paashaas en de 
paaseitjes! En wij danken alle 
ouders/verzorgers voor de 
lekkere gerechtjes bij de 
lunch! 
  

Schooltijden 2016-2017 

Begin dit schooljaar hebben 
we, naar aanleiding van peilin-
gen onder ouders/verzorgers, 
teamleden en MR-leden, ge-
kozen voor de nieuwe school-
tijden. Deze zijn in januari 
2016 door de MR vastgesteld 
en alle ouders/verzorgers zijn 
schriftelijk geïnformeerd. De 
nieuwe schooltijden zullen met 
ingang van het nieuwe school-
jaar ingaan.  

 

Informatiemarkt VSO Stage  

Dinsdag 17 mei vindt er ‘s 
avonds een informatiemarkt 
plaats voor leerlingen uit het 
basiscluster van het VSO. Ga 
jij na de zomervakantie naar 
het VSO Stagecluster of zit jij 
nu in de basisgroep en wil je 
graag meer informatie over 
het VSO Stagecluster, dan 
ben je van harte uitgenodigd 
om samen met je ouders/
verzorgers onze informatie-
markt te komen bezoeken. 
Alle leerlingen uit het VSO 
basiscluster ontvangen een 
uitnodiging voor deze avond.  

 

een gezellig hoekje 
in het AT-lokaal 
hebben ze voorge-
lezen. De kinderen 
kwamen heel blij 
terug in de klas. 
Iedereen wilde wel 
mee! Maar gelukkig 
komen er nog meer 
leerlingen uit Basis A om voor 
te lezen dus komt iedereen aan 
de beurt. 

Bericht van SO Bovenbouw  

Energy Challenge : ‘Het 
Drents Museum. 
In het kader van de Energy 
Challenge is de Bovenbouw   
31 maart naar het Drents Mu-
seum geweest. Hier was een 
tentoonstelling die te maken 
had met Energie! De tentoon-
stelling was speciaal voor kin-
deren van 6 tot 12 jaar.  
Het leuke was dat we begon-
nen met hele oude dingen. 
Energie in de oertijd was vuur. 
Maar ook paarden die hielpen 
op het land. Even later kregen 
we les in een hele speciale 
ruimte. De kinderen konden op 
ontdekking en kropen letterlijk 
door het museum. Hier waren 
allemaal dingen te zien die te 
maken hadden met stroom, 
water en andere vormen van 
energie.  



Bericht van VSO Basis B 

Spreekbeurten Basis B 

De leerlingen van Basis B hou-
den ook spreekbeurten. Alle 
leerlingen vertellen over hun 
favoriete onderwerp. We heb-
ben al veel gehoord over Ter-
schelling en over Beens 
transporten. Andere onderwer-
pen die geweest zijn waren Le-
go, hulpverleningsvoertuigen, 
judo en voetbal.  

Heel af en toe leidt een spreek-
beurt tot een uitstapje. Als je 
vader beveiliger is bij FC Gro-
ningen is het natuurlijk logisch 
dat je een spreekbeurt houdt 
over FC Groningen. Dat deze 
vader ons ook nog een rondlei-
ding wilde geven was natuurlijk 
helemaal geweldig. We hebben 
de kleedkamers bekeken en de 
persruimte, natuurlijk bij de 
hoofdtribune in de zachte stoe-
len gezeten en in het vak van 
de uitsupporters hard gejuicht 
voor de eigen club! Bij de kanti-
ne van NOVO hoorden we dat 
je ook kunt werken en stage 
lopen bij FC Groningen. Je 
moet dan de tribunes schoon-
maken en vuil opzoeken in en 
buiten het stadion. We kregen 
nog een zakje mee met een 
poster, ballon en kaarten van 
spelers en ook nog een shirt 
met onze handtekeningen erop, 
het shirt mag hangen in de 
schoolkantine! Dank je wel, 
Maurice en meneer Aalderink 
voor de geweldige morgen! 

Nieuws van de medezeg-

genschapsraad (MR)  

Sinds onze vorige bijdrage 
aan de nieuwsbrief is er on-
dertussen alweer een aantal 
MR-vergaderingen geweest. 
Naast de reguliere onderwer-
pen hebben de vergaderingen 
van 23 februari en 15 maart 
vooral in het teken gestaan 
van de voorbereiding op de 
algemene ouderavond op 22 
maart jl. Tijdens het overleg 
op 19 april is de ouderavond 
kort geëvalueerd. Overige on-
derwerpen die aan de orde 
kwamen waren de Gemeen-
schappelijke Medezeggen-
schapsraad (GMR), de jaar-
documenten en de schoolgid-
sen.  

 

Gemeenschappelijke Mede-
zeggenschapsraad 

Plateau Openbaar Onderwijs 
Assen heeft dertien openbare 
basisscholen die zich binnen 
de gemeente Assen bevinden. 
Plateau heeft een GMR die 
mee praat mee over boven-
schoolse zaken 

Henk Kemper, secretaris van 
de GMR, heeft in de vergade-
ring toegelicht op welke wijze 
de GMR de communicatie 
tussen GMR en MR-en wil 
verbeteren. 

 

Jaardocumenten en school-
gidsen 

Ter voorbereiding op het nieu-
we schooljaar passeren in het 
voorjaar altijd de verschillende 
documenten de vergadering 
van de MR, zoals het Jaarver-
slag 2015-2016, het Jaarplan 
2016-2017 en de schoolgid-
sen van SO en VSO voor 
schooljaar 2016-2017. Afhan-

kelijk van het soort document 
heeft de MR instemmings- of 
adviesrecht. Als MR worden 
we door de schooldirectie 
vroegtijdig meegenomen in de 
totstandkoming van de diverse 
stukken. Dit met als doel alle 
benodigde documenten en 
daarmee het beleid en de 
communicatie voor het vol-
gende schooljaar tijdig voor de 
zomervakantie gereed te heb-
ben. 

 

Tot slot wens ik iedereen al-
vast een fijne vakantie. Daar-
na nog ruim 2 maanden naar 
school tot aan de zomerva-
kantie. Ook dit schooljaar 
vliegt weer voorbij! 

 

Namens de MR, 

Wilko Gaastra, voorzitter 
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