
 
Agen da 

12 juli:  

Kennismakingsmiddag SO 
en VSO  

 

13 juli  

Meester– en juffendag op 
het SO 

13 juli:  

Afscheid / Diplomering VSO 
leerlingen 

 

14 juli:  

Afscheid / Diplomering SO 
leerlingen 

Dank! 

De laatste maanden van het 
schooljaar staan bol van de 
activiteiten: schoolreizen, 
meester– en juffendag, excur-
sie, afscheid leerlingen, diplo-
mering, prokkelstage, contact-
week, enz. Zonder uw hulp is 
het niet mogelijk om al deze 
activiteiten te organiseren. We 
stellen uw hulp zeer op prijs. 
DANK daarvoor!!! 

 

Wijziging vakantierooster 

Er zat nog een foutje in het 
vakantierooster welke bij de 
vorige uitgave van de nieuws-
brief is meegegeven. Bij deze 
nieuwsbrief ontvangt iedereen 
daarom de juiste versie van 
het vakantierooster met daar-
bij de margemiddagen.  

Vergeet niet de oude versie 
weg te gooien. 

 

Geboortenieuws 

Meester Erik (SO Bovenbouw) 
en zijn vrouw Evelien zijn de 
trotse ouders geworden van 

dochtertje Nora. Erik en 
Evelien, van harte gefeliciteerd 
en veel geluk toegewenst!  

 

 

 

 

VSO Gala 

Op vrijdag 17 juni vond het 
VSO Gala plaats voor alle leer-
lingen van het VSO. Het thema 
van dit jaar was “Save the date 
en shine!” We kijken samen 
met de leerlingen terug op een 
geslaagde avond! De foto’s 

gemaakt tijdens het gala zijn 
te vinden op de website.  

 

Nationale Prokkeldag 2016 

Op 9 juni was het Nationale 
Prokkeldag. Deze dag is be-
doeld voor prikkelende ont-
moetingen tussen mensen 
met en zonder verstandelijke 
beperking, zie www.prokkel.nl  

Diverse VSO-leerlingen zijn 
deze dag op stage geweest; 
onder andere naar een boer-
derij, cateringbedrijven en 
naar het Provinciehuis. Er 
konden op het Provinciehuis 
snuffelstages gelopen worden 
bij de beveiliging, maar ook bij 
de catering tijdens de lunch 
van de gedeputeerden van de 
provincie Drenthe. Het was 
een groot succes. De datum 

16 juli:  

start  

zomervakantie 
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noten en de nieuwe juf of 
meester.  

Ouders/verzorgers van nieuwe 
leerlingen en van leerlingen die 
van het SO naar het VSO stro-
men zijn voor deze middag 
uitgenodigd.  

 

Afscheid leerlingen 

Aan het einde van het school-
jaar zijn er een aantal leer-
lingen die onze school gaan 
verlaten. Zij gaan over naar het 
VSO of stromen uit naar ar-
beid/dagbesteding. Op woens-
dag 13 juli vindt de diplomering 
plaats van deze VSO leer-
lingen, samen met hun ouders/
verzorgers. Donderdag 14 juli 
vindt de diplomering plaats 
voor de leerlingen die van het 
SO naar het VSO uitstromen. 
Wij wensen alle leerlingen veel 
succes toe op hun nieuwe 
plek! 

 

Afscheid 

Wij nemen afscheid van colle-
ga Janny Holman. Janny heeft 
een nieuwe uitdaging gevon-
den op SBO De Meander. We 
wensen haar daar veel plezier 
en succes, maar dat zal vast 
wel lukken! Daarnaast nemen 
wij (voorlopig) afscheid van 
een aantal collega’s die dit 
schooljaar (langdurige) inval-
werkzaamheden hebben ver-
richt: Vino Lavan, Jans Haan, 
Joris Jager, Renate van der 
Meer, Angelyne Roelands, 
Evelien Metz, Joost Webbink, 
Christa Kuiper, Ina Meijer en 
Mariette Blouw gaan ons ge-
dag zeggen. Deze collega’s 
blijven beschikbaar voor inval-
werkzaamheden in de toe-
komst.   

Als team nemen wij de komen-
de week afscheid van onze 
(inval)collega’s. Wij danken 
hun allemaal voor hun inzet het 
afgelopen schooljaar en kijken 
terug op een waardevolle en 
fijne samenwerking en wensen 
iedereen veel geluk voor de 
toekomst.  

voor volgend schooljaar is te 
vinden in de jaarkalender.  

 

Meester en juffenochtend 

SO 

Woensdag 13 juli vieren alle 
teamleden van het SO hun 
verjaardag tijdens de meester- 
en juffenochtend. Leerlingen 
mogen deze ochtend verkleed 
op school komen.  

Groepsindeling 2016-2017 

De groepsindeling voor zowel 
het SO als het VSO is bekend. 
Tijdens de contactweek wor-
den ouders/verzorgers hier-
over geïnformeerd.  

 

Nieuwe leerlingen. 

Ook komend schooljaar zullen 
een aantal nieuwe leerlingen 
op onze school starten. Wij 
heten alle nieuwe leerlingen 
en hun ouders/verzorgers van 
harte welkom en wensen hen 
een fijne tijd bij ons op school.  

 

Kennismakingsmiddag 12 

juli 

Dinsdagmiddag 12 juli vindt 
de wisselmiddag plaats en 
kunnen alle leerlingen kennis 
maken met de nieuwe klasge-

 

Schoolkalender 

Op dit moment wordt de laatste 
hand gelegd aan de schoolka-
lender voor alle ouders/
verzorgers. Alle activiteiten 
(vakanties, contactweken, lam-
pionnenshow, schoolreizen, 
schoolkampen, etc.) worden 
vermeld in deze schoolkalen-
der. Alle ouders/verzorgers ont-
vangen deze schoolkalender 
nog voor de zomervakantie.  

 

Schoolgidsen SO en VSO 

De schoolgidsen voor school-
jaar 2016-2017 zijn klaar. Alle 
ouders/verzorgers ontvangen 
de schoolgids voor de zomer-
vakantie per e-mail.  

 

Klassenouders 

Ook dit schooljaar hebben we 
een aantal klassenouders be-
reid gevonden om bij allerhan-
de zaken te helpen. We willen 
de klassenouders hartelijk dan-
ken voor hun inzet dit school-
jaar: fijn dat jullie altijd voor ons 
klaarstaan!  

 

Veiligheid op de parkeer-

plaats  

Het is iedere ochtend en mid-
dag een komen en gaan van 
auto’s, taxibusjes en fietsers. 



Schoolomgeving rookvrij 

Plateau Openbaar Onderwijs 
Assen heeft het besluit geno-
men dat alle pleinen per 1 au-
gustus 2016 rookvrij zijn/
worden. Dat betekent dat er 
ook binnen de hekken van 
onze school niet meer gerookt 
mag worden. 

Deze afspraak is gemaakt in 
het belang van de kinderen. 
Plateau wil voorkomen, dat 
kinderen op de scholen in con-
tact komen met rokende men-
sen. Zien roken, doet roken! 

Het goede voorbeeld van 
teamleden en ouders/
verzorgers is van grote in-
vloed. Wij vinden dat wij als 
organisatie de verantwoorde-
lijkheid hebben om een gezon-
de en rookvrije leeromgeving 
te bieden. Wij willen het goede 
voorbeeld geven door de 
schoolomgeving rookvrij te 
maken. 

 

Landmacht bij de SO Boven-

bouwgroep 

Onlangs kregen de leerlingen 
van de SO Bovenbouwgroep 
een les over de Landmacht. 
De vader van Britt heeft deze 

Dit leidt soms tot gevaarlijke 
situaties. Om de veiligheid te 
garanderen willen we ieder-
een vragen om goed uit te 
kijken op de parkeerplaatsen 
en de juiste rijrichting volgens 
de borden te hanteren. Alvast 
hartelijk dank!  

 

Buurtmoestuin / Groene 

meewerkavond 

De werkzaamheden op de 
buurtmoestuin zijn in volle 
gang en leerlingen van het 
VSO werken mee waar moge-
lijk. De reacties zijn enthou-
siast en het is geweldig om te 
zien hoe “onze” groenten 
groeien.  

Iedere woensdagavond vindt 
er een groene meewerkavond 
plaats. De vaste tuindersgroep 
is dan druk aan het werk op 
de buurtmoestuin. Kinderen 
en ouders/verzorgers zijn de-
ze avonden welkom om eens 
een keertje mee te tuinieren, 
of andere klusjes uit te voeren 
op de tuin. Natuurlijk mag je 
ook alleen even komen kijken 
en een praatje maken.  Kom 
dus gerust eens langs op 
woensdagavond. De tuinders 
zijn van 19.00 tot 21.00 uur 
aanwezig.   

Om ervoor te zorgen dat na 
de zomervakantie het onkruid 
niet tot de knieën komt te 
staan zijn wij op zoek naar 
mensen die het leuk vinden 
om in de vakantie af en toe 
een handje te helpen in de 
buurtmoestuin.  

Heeft u interesse of wilt u 
meer weten, dan kunt u con-
tact opnemen met Roelie Be-
zu. E-mail: roeliebe-
zu@liefland-assen.nl  

 

 

 

 

 

 

 

dag samen met een collega 
georganiseerd en de les gege-
ven. Behalve de les binnen in 
de groep was er ook les buiten, 
want er was ook het nodige 
materiaal op het schoolplein 
aanwezig. Achter camouflage-
doeken stonden twee wagens 
van defensie met daarin alle 
materialen die meegenomen 
werden door defensie. De leer-
lingen mochten alles zien en 
vasthouden. Tijdens de pauze 
was er ook gelegenheid voor 
de leerlingen uit de andere SO 
groepen om kennis te maken 
en te ervaren.  

Het was een hele leerzame dag 
en wij willen de vader van Britt 
en zijn collega heel hartelijk 
bedanken!  

 

Nieuws van de medezeggen-

schapsraad (MR)  

Het schooljaar zit er alweer bij-
na op en ook de MR heeft de 



Tot slot wens ik iedereen een 
fijne en zonnige vakantie! 

Namens de MR, 
Wilko Gaastra, voorzitter 

 

Zomervakantie 

De zomervakantie begint op 
zaterdag 16 juli en eindigt op 
zondag 28 augustus. De eer-
ste schooldag is op maandag 
29 augustus.  

 

Het team van de W.A. van 
Lieflandschool wenst iedereen 
een hele fijne en zonnige zo-
mervakantie toe! 

 

 

laatste vergadering voor 
schooljaar 2015-2016 gehad. 
Dus ook de laatste berichten 
van de MR van dit schooljaar 
om u te informeren. 

 

Afscheid Erik Veldhuizen en 
vacature 
Voor Erik Veldhuizen was het 
tevens de laatste vergadering 
als lid van de personeelsgele-
ding van de MR (PMR). Hij 
gaat de komende 2 jaar de 
opleiding Master Special Edu-
cational Needs (Master SEN)
volgen waardoor er te weinig 
tijd over blijft voor de MR. 
Hoewel het logisch is dat Erik 
stopt, vinden we het jammer 
dat hij vervroegd afscheid 
neemt als MR-lid. Erik, na-
mens de MR, bedankt voor je 
inbreng en inzet. Veel succes 
met je opleiding!  
Door het vertrek van Erik ont-
staat er een vacature binnen 
de PMR. De werving van een 
nieuwe kandidaat is inmiddels 
gestart. Zodra bekend is wie 
het nieuwe MR-lid wordt, zul-
len wij dit natuurlijk communi-
ceren. 

 

Vaststellen stukken 
Tijdens de afgelopen vergade-
ring heeft de MR de volgende 
stukken voor schooljaar 2016-
2017 vastgesteld: het school-
jaarplan, het jaarverslag 2015-
2016 & het jaarplan van Tram-
poline en de schoolondersteu-
ningsprofielen voor SO en 
VSO. 

 

Evaluatie 
Aan het eind van het jaar is 
het ook gebruikelijk om als 
MR het afgelopen jaar te eva-
lueren en vooruit te kijken. De 
evaluatie heeft plaatsgevon-
den op basis van de punten: 
taakverdeling, vorm/
organisatie, inhoud en overi-
ge. Met het vaststellen van de 
jaarplanning voor het nieuwe 
schooljaar is de eerstvolgende 
MR-vergadering op dinsdag 
13 september gepland. 
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