
 

Agen da 

29-08: Start thema: Mijn 
sociale omgeving.  

 

06-09: 19.30 uur Informatie-
avond SO en VSO  

 

22-09: Oudermiddag 

 

03-10: Start thema: In het 
verkeer 

 

04-10: MR vergadering 

 

05-10 t/m 16-10:  

Kinderboekenweek  

 

Opening schooljaar 

Hoewel vakantie heerlijk is, 
zijn wij na zes weken altijd 
weer blij dat we nu weer 
aan de slag kunnen! We 
hopen dat iedereen geno-
ten heeft van even niet op 
tijd hoeven op te staan, lui-
eren, samen leuke dingen 
doen en af en toe zon. We 
gaan deze eerste weken 
kennis maken in de nieuwe 
groepen en we wensen ie-
dereen een heel fijn school-
jaar 2016-2017 toe! Voor 
alle nieuwe leerlingen en 
hun ouders / verzorgers: 
welkom en veel succes! 

 

Informatieavond 

In de tweede week van het 
nieuw schooljaar organise-
ren we voor elke groep een 
informatieavond. Dit jaar 
vind dit plaats op dinsdag 6 
september voor het SO en 
het VSO. Tijdens deze 
avond kunnen ou-
ders/verzorgers kennis ma-
ken met het team in de groe-
pen en wordt er informatie 
uitgewisseld. Alle ou-
ders/verzorgers ontvangen 
een uitnodiging voor deze 
avond.  

Nieuwe huisstijl  

Heeft u het al gezien? We 
hebben een nieuwe huisstijl 
ontwikkeld voor onze school.  

Zo heeft ons schoollogo 
een nieuwe, frisse kleur 
gekregen.  

Ook lanceren we binnen-
kort onze nieuwe website. 
Achter de schermen wordt 
er momenteel hard gewerkt 
aan de website.  

De website zal, naast een 
openbaar gedeelte, ook 
een afgeschermd ouderpor-
taal hebben, voor bijvoor-
beeld foto’s en mailing. We 
houden u op de hoogte!  

Schooljaarkalender 

Alle leerlingen hebben voor 
de zomervakantie een 
schooljaarkalender / fami-
lieplanner voor schooljaar 
2016-2017 ontvangen. In-

10-10 t/m 14-10:  

Contactweek  

HERFSTVAKANTIE 

17 t/m 21 oktober 2016  
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VSO  
Brugklas 1a:   

Maandag & dinsdag  

Brugklas 1b:   

Maandag & dinsdag  

Brugklas 1c:   

Maandag & dinsdag 

VSO 2:  

Dinsdag & woensdag  

VSO 3:    

Maandag & woensdag 

VSO 4:  

Maandag & woensdag  

Zwemmen:  

SO    

MB Geel: donderdag 

MB Oranje: donderdag 

BB Groen: donderdag 

BB Blauw: donderdag 

 

Graag op die dagen gym-
kleding  en / of zwemkle-
ding meegeven met uw 
zoon/dochter.  

 

De groep, een groep  

Aan het begin van ieder 
schooljaar is het voor veel 
leerlingen weer even span-
nend.  Soms zitten de leer-
lingen in een andere groep 
met een andere juf of 
meester en andere leer-
lingen.  

De eerste periode van het 
schooljaar vormt het funda-

dien u nog geen familie-
planner heeft ontvangen, 
geeft u dit dan aan bij de 
groepsleerkracht? 

 

Vakantierooster + marge-

dagen 2016-2017  

Voor de vakantie hebben 
alle ouders/verzorgers het 
vakantierooster en de mar-
gedagen ontvangen. Ter 
informatie ontvangt ieder-
een dit rooster nogmaals bij 
deze nieuwsbrief.  

 

E-mailadressen 

We vinden het heel belang-
rijk dat u snel over de juiste 
informatie beschikt. Daar-
voor gebruiken we het mai-
lingsysteem. Mocht er een 
wijziging in uw e-mailadres 
zijn, dan verzoeken wij u dit 
zo spoedig mogelijk door te 
geven aan de administratie 
van onze school. 

 

Gymnastiek– en zwem-

rooster 2016-2017 

Bij deze ontvangt u het 
gymnastiek en zwemroos-
ter van onze groepen:  

 

Gymnastiek:  

SO     

MB Geel:  

maandag & dinsdag 

MB Oranje:   

Maandag & dinsdag 

BB Groen:    

Dinsdag & woensdag 

BB Blauw:   

Maandag & dinsdag 

 

 

 

ment van de groepsvorming 
en normen en waarden bin-
nen de groep (en de school). 
Om dit proces positief te be-
ïnvloeden, besteden wij op 
school in de eerste weken 
van het schooljaar veel aan-
dacht aan het pedagogische 
klimaat. De groepsvorming 
verloopt veelal volgens het 
proces van:  

forming (oriënteren),  

storming (presenteren),  

norming (normeren),  

performing (presteren) en 
reforming (evalueren).  

Om dit proces positief te be-
ïnvloeden, werken de leer-
lingen veel samen. Zo leren 
ze elkaar kennen en daar-
mee wordt het groepsproces 
positief beïnvloed. Ze stellen 
ook gezamenlijk de groeps-
regels vast en daarmee de 
normen en waarden binnen 
de groep. Schoolregels wor-
den onder de aandacht ge-
bracht, evenals de gedrags-
verwachtingen binnen Positi-
ve Behavior Support (PBS).  

De komende weken zal er 
dus veel aandacht besteed 
worden aan groepsvorming. 
We willen graag dat leer-
lingen in een groep zich ver-
bonden en veilig voelen met 
elkaar, dat ze elkaar helpen, 
leren samenwerken en voor 
zichzelf en elkaar opkomen. 
Dit gaat niet vanzelf, zowel 
de leerkrachten als de leer-
lingen moeten hier energie 
in steken. De leerkrachten 
kennen de fases binnen de 
groepsvorming en steken 
hier op in. School- en 
groepsregels (en dus ook 
PBS) krijgen expliciet aan-
dacht. 
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Medezeggenschapsraad 

De samenstelling van de 
Medezeggenschapsraad 
(MR) is dit schooljaar:  
Oudergeleding:  
Wilko Gaastra (voorzitter)  
Benice de Vries (secretaris) 
Robert Blomsma 
(penningmeester)  
Personeelsgeleding:  
Jacqueline Bakker  
Nynke Jongsma 
Vacature personeelsgele-
ding 
 
E-mailadres MR: 
mr.vanlieflandassen@gmail.
com  
 
Ouderraad 
De samenstelling van de 
Ouderraad (OR) is dit 
schooljaar:  
Anja Meurders (voorzitter)  
Ronald Gerlofsma 
(penningmeester)  
Jeroen Wiersum 

Ellis Troudes 
Mariska Scheper 
Ina Talens 
Namens het team:  
Rosalie Boomsma  
Yvette Sambrink 

Heeft u vragen, dan kunt u 
zich wenden tot de voorzit-
ters. Meer informatie is te 
vinden op onze website 
en/of in de schoolgids. 

 

Studenten binnen school 

Onze school heeft geduren-
de het hele schooljaar stu-
denten (stagiaires) in de 
groepen. De meeste studen-
ten komen van de SAW 
(Sociaal Agogisch Werk) op-

leiding bij het Drenthe Col-
lege Assen. De studenten 
zijn gekoppeld aan een 
groep. Wij vinden het be-
langrijk dat studenten de 
mogelijkheid krijgen om 
ervaring op te doen in de 
praktijk. Binnenkort starten 
de eerste studenten weer 
op onze school. 

 

Contactweek 

De eerste contactweek van 
dit schooljaar vindt plaats 
van 10 t/m 14 oktober. Alle 
ouders/verzorgers krijgen 
hiervoor een uitnodiging 
van de groepsleerkracht.  

Tijdens deze contactweek 
worden de bevindingen van 
deze eerste periode be-
sproken.  

 

Twitter. 

U kunt ons ook nog steeds 
volgen op twitter: 
@lieflandschool. 
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