
 

23-06: TT, alle leerlingen 
vrij 

 

27-06: SO filmmiddag voor 
ouders/verzorgers 

 

04-07: Margemiddag, alle 
leerlingen om 12.00 uur vrij 

04-07: 19.30 uur MR ver-
gadering 

 

10-07 t/m 14-07:  

Contactweek 

 

20-07: Diplomering SO en 
VSO schoolverlaters 

Groepsindeling 2017-2018 

Er wordt momenteel hard 
gewerkt aan de groepsinde-
ling voor het komende 
schooljaar. Tijdens de con-
tactweek worden  
ouders/verzorgers hierover 
geïnformeerd.  

 

VSO Gala 

Op vrijdag 16 juni vond het 
VSO Gala plaats voor alle 
leerlingen van het VSO. Het 
thema van dit jaar was “A 
summer’s eve”. We kijken 
samen met de leerlingen te-
rug op een geslaagde avond! 
De foto’s gemaakt tijdens het 
gala worden binnenkort ge-
plaatst in het ouderportaal.  

 

Nationale Prokkeldag 2017 

Op 15 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. 
Het was een groot succes. 
RTV Drenthe heeft een item 
over de Prokkeldag van on-
ze school gemaakt. Deze is 
via onderstaande link te be-
kijken:  

https://www.youtube.com/

watch?v=hdZsx3SPth0 

 

Kennismakingsmiddag 18 

juli 

Dinsdagmiddag 18 juli vindt 
de wisselmiddag plaats en 
kunnen alle leerlingen ken-
nis maken met de nieuwe 
klasgenoten en de nieuwe 
juf of meester.  
Ouders/verzorgers van nieu-
we leerlingen en van leer-
lingen die van het SO naar 
het VSO 
stromen 
zijn voor 
deze mid-
dag uitge-
nodigd.  

 

Afscheid leerlingen 

Aan het einde van het 
schooljaar zijn er een aan-
tal leerlingen die onze 
school gaan verlaten. Zij 
stromen uit van het SO 
naar het VSO of PRO of 
vanuit het VSO naar ar-
beid/dagbesteding.  
Op donderdag 20 juli vindt 
in de ochtend de diplome-
ring plaats van de VSO 
leerlingen, samen met hun 
ouders/verzorgers. Donder-
dag 20 juli vindt ‘s middags 
de diplomering plaats voor 
de leerlingen die van het 
SO naar het VSO uitstro-
men. Wij wensen alle leer-
lingen veel succes toe op 
hun nieuwe plek! 

 

Bericht van de MR 

(Medezeggenschapsraad)  

Het schooljaar vliegt voor-
bij, nog maar ruim een 
maand en dan begint de 
zomervakantie alweer.  

 

22-07: eerste dag zomerva-
kantie.  

 

 

Agen da 
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er al op zitten. Toch willen 
we Reinier ook langs deze 
weg welkom heten en wen-
sen we hem veel succes! 

Namens de MR, 
Wilko Gaastra, voorzitter 

Energy Challenge SO Bo-
venbouw Blauw 
De Bovenbouw Blauwgroep 
van het SO heeft het afge-
lopen schooljaar meege-
daan aan de Energy Chal-
lenge. Onlangs bracht het 
team van de Energy Chal-
lenge een bezoek aan onze 
school voor de speciale fi-
nale. Van dit bezoek is een 
leuk artikel geschreven. Dit 
artikel is te vinden op de 
volgende link:  

 

http://energychallenges.nl/fi
nale-w-van-lieflandschool-
meer-dan-geslaagd/ 

 

Film-fotomiddag SO 

Dinsdag 27 juni vindt er in 
alle groepen van het SO ‘s 
middags een foto-filmmidag 
plaats voor de leerlingen en 
de ouders/verzorgers. De 
ouders/verzorgers van het 

Voorbereiding nieuwe 
schooljaar 

Waar het einde van het 
schooljaar nadert, staat de 
periode april – juli voor 
school en MR beleidsmatig 
altijd in het teken van de 
voorbereiding op het nieu-
we schooljaar. Dit betekent 
dat allerlei documenten die 
van belang zijn voor de 
schoolorganisatie en/of in 
de communicatie naar ou-
ders en verzorgers worden 
opgesteld, gelezen, aange-
past/aangescherpt en uit-
eindelijk vastgesteld. Af-
hankelijk van het soort do-
cument heeft de MR in-
stemmings- of adviesrecht.  

Hier in de nieuwsbrief zijn 
het maar een paar regels 
die je zo even op schrijft. In 
praktijk blijkt het ieder jaar 
altijd weer een forse klus 
voor schooldirectie en MR 
om voor zowel SO, Tram-
poline alsook VSO de 
schoolgidsen, jaarplannen 
en schoolondersteunings-
profielen voor de zomerva-
kantie gereed te krijgen. 
Gelukkig worden we als 
MR vroegtijdig meegeno-
men in de totstandkoming 
van de diverse stukken. 

 

Nieuw lid personeelsgele-
ding 

Aan het begin van dit 
schooljaar hebben we af-
scheid genomen van Erik 
Veldhuizen als lid van de 
personeelsgeleding van de 
MR. Het heeft vervolgens 
een tijdje geduurd, maar we 
zijn als MR zeer verheugd 
om Reinier Kremer te kun-
nen voorstellen als nieuw 
PMR-lid. Hij heeft inmiddels 
zijn eerste MR-vergadering 

SO hebben hier een uitnodi-
ging voor ontvangen.  

 

Zomerlezen voor iedereen 

Bericht van de bibliotheek 
Assen: Met de zomervakan-
tie voor de deur willen wij 
graag onderstaande link on-
der de aandacht brengen om 
het belang van (verder gaan 
en blijven) lezen in de zomer 
te laten weten.  

 

http://leesbevorderinginde 

klas.nl/artikelen/zomerlezen-
voor-iedereen/  

 
Link in nieuwsbrief 
Het kan voorkomen dat de 
link in de nieuwsbrief niet 
voldoende werkt. Wij advise-
ren u om dan de link te kopi-
ëren naar uw adresbalk.  

 

Ouderportaal 

Heeft u al ingelogd in het 
ouderportaal? Wekelijks 
worden er nieuwe berichten 
in het ouderportaal ge-
plaatst. Mocht u problemen 
ondervinden met inloggen, 
dan kunt u contact opnemen 
met school via het volgende 
mailadres: info@liefland-
assen.nl  
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