
 

Agen da 

22-09: Oudermiddag 

 

03-10: Start thema: In het 
verkeer 

 

04-10: MR vergadering 

 

 

05-10 t/m 16-10:  

Kinderboekenweek  

 

10-10 t/m 14-10:  

Contactweek  

 

 

Nieuwe schooltijden  

Ter herinnering nogmaals 
het overzicht van de nieuwe 
schooltijden voor dit school-
jaar.  

 

SO 

Maandag    08.45-14.45 uur 
Dinsdag      08.45-14.45 uur 

Woensdag  08.45-12.45 uur 

Donderdag 08.45-14.45 uur 

Vrijdag        08.45-12.45 uur 

 

Alle leerlingen SO zijn op de 
woensdagmiddag en de vrij-
dagmiddag vrij. Graag op 
deze dagen wel gewoon 
brood/drinken meegeven.  

 

VSO 

Maandag    08.45-14.45 uur 

Dinsdag      08.45-14.45 uur 

Woensdag  08.45-12.45 uur 

Donderdag 08.45-14.45 uur 

Vrijdag        08.45-14.45 uur 

 

De leerlingen van het VSO 
zijn op de woensdagmiddag 
vrij. Ook graag op de woens-
dag brood/drinken meege-
ven.  

 

De schooldeuren zijn iedere 
ochtend een kwartier voor 
aanvang van de schooldag 
open voor de inloop. 

Onze onderwijspartners in 
het gebouw, de Aventurijn 
en de Trampoline, zijn per 
01-08-2016 ook overgestapt 
naar bovenstaande tijden.  

 

 

JUMBO: sparen voor on-
ze school! Doet u mee? 
Vanaf woensdag 7 septem-
ber kunt u bij de winkels 
van Jumbo gaan sparen 
voor onze school. Bij elke 
besteding van € 10,- ont-
vangt u een schoolpunt. 
Deze schoolpunten kunt u 
toekennen aan een school 
van uw keuze. Wij willen u 
natuurlijk vragen ze aan 
onze school te geven. Van 
de punten die we ophalen 
kunnen wij namelijk extra 
leer- en spelmaterialen 
voor de kinderen aanschaf-
fen.  

HERFSTVAKANTIE 

17 t/m 21 oktober 2016  
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Wij roepen ook ouders / 
verzorgers  op om “stukjes” 
te schrijven of heeft u een 
leuke tip zoals:  

Info over sport of hobbyclub 
van uw kind, adressen nut-
tige websites / apps, titels 
informatieve boeken, leuke 
vakantieadressen voor kin-
deren met een beperking, 
een leuk verhaal over uw 
zoon of dochter. Een op-
roepje plaatsen kan ook!  

 

Vind je het ook leuk om sa-
men met andere ouders / 
verzorgers de schoolkrant 
te maken, neem dan con-
tact op met de redactie via 
onderstaand emailadres:  

schoolkrantvanliefland 
@gmail.com  

 

De schoolkrantredactie:  

Ina Talens, Ludy Timmer, 
Liesbeth Zevenhuizen  

 

Iedereen is anders!  

Op onze school willen wij 
onze leerlingen een veilig 
schoolklimaat bieden, 
waarin zij zich harmonieus 
kunnen ontwikke-
len. Ons team be-
vordert een goede 
en prettige werk-
sfeer in de klas 
door duidelijke af-
spraken met de 
leerlingen.  

Eén van die af-
spraken is, dat 
leerlingen op een 
prettige en res-
pectvolle manier 
met elkaar om-
gaan, dat leer-
lingen elkaar res-
pecteren.  

Op de website 
www.jumbo.com/sparenvoo
rjeschool kunt u onze 
school opzoeken en zien 
wat onze spaardoelen zijn. 
Op deze site kunt u de 
schoolpunten ook direct 
aan onze school toeken-
nen. Maar u kunt uw  

gespaarde punten ook inle-
veren bij ons op school. Bij 
de ingang van de SO afde-
ling staat een dropbox waar 
u of uw kinderen ze in ach-
ter kunnen laten. Ook is het 
mogelijk om de punten bij 
Gea Pots in te leveren.  
 
We willen u bij voorbaat 
danken voor het meespa-
ren voor onze school en 
houden u op de hoogte!  

 

Schoolkrant  

“LiefNieuws” 

Vier keer per jaar wordt er 
een “LiefNieuws” uitgege-
ven, de schoolkrant van de 
W.A. van Lieflandschool. 
(herfst-winter-lente-zomer). 
Een kleurrijke krant waar 
leuke artikelen over school 
in staan:  

 “Een kijkje in de klas” 

 Interview met een juf 
of  meester 

 Leerlingen schrijven 
over hun stage 

 Recept door de leer-
lingen / schoolkantine 

 Fotoreportage van 
activiteiten van leer-
lingen 

 Knutsel idee 

 Informatie over sport,  

 hobby, boeken, ou-
derparticipatie enz.  

 en natuurlijk Piebie! 

 

Wij han-
teren 
richtlij-
nen om 
pesten 
te voorkomen en het feno-
meen pesten wordt met eni-
ge regelmaat onder de aan-
dacht gebracht van leer-
lingen. 

Dit gebeurt tijdens leerge-
sprekken en, op het SO, tij-
dens PBS gedragslessen. 
Deze lessen zijn in ieder lo-
kaal te vinden en worden 
jaarlijks aangeboden aan 
alle groepen.  

Er wordt door de hele school 
gestreefd naar een goed pe-
dagogisch schoolklimaat 
door leerlingen veiligheid en 
geborgenheid te bieden.  

Gelijkwaardigheid, accepta-
tie en respect voor elkaar 
zijn hierbij belangrijke onder-
werpen.  

Eén van onze VSO leer-
lingen, Gabriela Mengerink 
uit VSO 3, heeft een hele 
mooie tekening gemaakt die 
ze graag met u wil delen. 
Het laat zien dat iedereen 
anders en uniek is en het 
belangrijk is om daar aan-



dacht voor te hebben.  Ga-
briela zegt dat pesten niet 
cool is en hoopt dat iedereen 
zich daar weer even bewust 
van is bij de start van het 
nieuwe jaar. 

Dank je wel, Gabriela!  

 

Schoolkantine 

De schoolkantine op de 
VSO-afdeling is dit school-
jaar open op de maandag, 
dinsdag, donderdag en vrij-
dag.  

Waarom hebben we een 
schoolkantine? Er zijn ver-
schillende redenen. Eén 
doel is om leerlingen voor te 
bereiden op kantines binnen 
vervolgonderwijs of binnen 
de toekomstige stage-/ werk-
plek. Daarbij komt rekenen 
aan bod, want als je betaalt, 
krijg je meestal wisselgeld. 
We willen daarnaast graag 
aandacht besteden aan een 
gezonde schoolkantine, veel 
van onze producten komen 
uit onze eigen schoolmoes-
tuin. Tot slot is het voor VSO 
leerlingen een passende 
vorm van elkaar ontmoeten 
in de pauzes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe gaat de kantine te 
werk? Op maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag 
bestaat de mogelijkheid om 
tijdens de grote pauze iets te 
eten te kopen in de kantine. 
De kantine zit boven bij de 

balie op het VSO. De kos-
ten worden zo laag moge-
lijk gehouden, alles kost 50 
cent.  

Het betreft gezonde brood-
jes, soep, tosti’s, verse 
groente– en fruitsmoothies 
en soms bijvoorbeeld een 
gezonde snijbietentaart. Er 
worden geen dranken als 
cola of energiedrankjes 
aangeboden, maar water, 
melkproducten of gezonde-
re vormen van pakjes drin-
ken. Uw zoon of dochter 
mag, maar hoeft niet, geld 
meenemen voor de kanti-
ne. Wees alert dat dit geen 
grote bedragen zijn.  

Daarnaast is er regelmatig 
een proefhapje, wat leer-
lingen kosteloos kunnen 
pakken om nieuwe smaken 
en ideeën te ontwikkelen. 
Ook het fruit in de school-
kantine is gratis voor de 
leerlingen om te nuttigen.  

Heeft u goede ideeën voor 
de kantine, dan kunt u deze 
mailen naar: Bea van Goor 
via  

beavangoor@ 

liefland-assen.nl  

 

 

 

 

 

 

 

Wij vinden het van belang 
om te vragen of iedereen 
weer eens zou willen be-
denken hoe we de pakjes 
drinken wat terug kunnen 

dringen. Kan het drinken 
ook in een beker mee naar 
school? Het nieuwe school-
jaar is weer een mooi mo-
ment om aan te sluiten bij 
de gezonde school: 
melk/karnemelk en water 
wordt op school extra gesti-
muleerd. Als je toch iets 
anders drinkt, kijk dan eens 
welk drinken het beste is: 
pakjes waar veel suiker en 
kleurstoffen in zit, zijn te 
vervangen door betere op-
ties. Heel erg hip is tegen-
woordig water versierd met 
fruit of kruiden. Misschien 
leuk om uw kind hier eens 
mee te verrassen: ze ken-
nen het immers ook van 
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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