
 

18-07: Kennismakings-

middag 

 

20-07: Diplomering SO en 

VSO schoolverlaters 

 

22-07: eerste dag zomer-

vakantie.  

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Voordat we het weten zijn we 
alweer aan het einde van het 
schooljaar! Het was een 
schooljaar met veel activitei-
ten. Een speerpunt was het 
invoeren van structurele 
kunst en cultuur. En dat heb-
ben we geweten! Dankzij de 
inzet van onze cultuurcoördi-
natoren juf Altena en juf Hil-
berts, zijn er prachtige kunst-
werken gemaakt, hebben we 
gezongen, gedanst en ken-
nis gemaakt met lokale cul-
tuur. Ook het personeel heeft 
het afgelopen jaar scholing 
gevolgd, zodat we volgend 
jaar nog leukere muziekles-
sen kunnen geven. En om 
dat hele team van ons aan 
het zingen te krijgen is best 
een hele klus, maar dankzij 
meester Pieter is dat toch 
heel goed gelukt! Het ko-
mende jaar zullen we veel 
aandacht hebben voor ver-
anderende wetgeving op het 
gebied van arbeid en de toe-

leiding daar naar toe. In de 
loop van het jaar hoort u 
meer over deze ontwikkelin-
gen, waarbij wij als school 
hoge verwachtingen hebben 
van onze leerlingen, maar 
heel goed de balans tussen 
kunnen en aankunnen zullen 
bewaken, samen met u,  
ouders en verzorgers.  
Ook zal er volgend jaar aan-
dacht komen voor het vor-
men van een kind– en leer-
centrum voor onze school: 
een plek van onderwijs, zorg 
en opvang. 
Het onderzoek dat wij afge-
lopen jaar uitvoerden naar 
het leren van onze leerlingen 
heeft getoond dat zij meer 
kunnen dan wij denken. Het 
komende jaar zullen wij ver-
der gaan met het versterken 
van het leren met behulp 
van denklichtjes. Zo leren wij 
onze leerlingen dat een vast 
denkplannetje altijd te ge-
bruiken is als er nieuwe ta-
ken zijn.  

Voor nu is het tijd voor op-
laden. Voor uitrusten, ple-
zier hebben met het gezin 
of met vrienden en even 
niet naar een wekker hoe-
ven te luisteren.  
We nemen afscheid van juf 
Rosalie Boomsma, meester 
Erik Veldhuizen. We dan-
ken hen voor de fijne sa-
menwerking en heten onze 
nieuwe collega’s juf Michel-
le, juf Angelyne, juf Christa 
en meester Joost van harte 
welkom.  
We kijken uit naar volgend 
jaar en wensen iedereen 
een fijne vakantie! 
 
Carina van den Barg 
Directeur 

 

Dank! 

De laatste maanden van 
het schooljaar staan bol 
van de activiteiten: school-
reizen, meester– en juffen-
dag, excursie, afscheid 
leerlingen, diplomering en  

Agen da 



meester.  
Ouders/verzorgers van 
nieuwe leerlingen en van 
leerlingen die van het SO 
naar het VSO stromen zijn 
voor deze middag uitgeno-
digd.  

 

Groepsindeling 2017-

2018 

De groepsindeling voor ko-
mend schooljaar is met de 
ouders/verzorgers bespro-
ken tijdens de contactweek. 
Bij deze nieuwsbrief ont-
vangt iedereen de groeps-
indeling.  

 

Afscheid leerlingen 

Aan het einde van het 
schooljaar zijn er een aan-
tal leerlingen die onze 
school gaan verlaten. Zij 
stromen vanuit 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 een aantal 
VSO leerlingen, samen met 
hun ouders/verzorgers. 
Donderdag 20 juli vindt ‘s 
middags de diplomering 
plaats voor de leerlingen 
die van het SO naar het 
VSO uitstromen. Wij wen-
sen alle leerlingen veel suc-
ces toe op hun nieuwe 
plek! 

 

prokkelstage. Zonder uw 
hulp is het niet mogelijk om 
al deze activiteiten te orga-
niseren. We stellen uw hulp 
zeer op prijs. DANK daar-
voor!!! 

Ook dit schooljaar hebben 
we een aantal klassenou-
ders bereid gevonden om 
bij allerhande zaken te hel-
pen. We willen de klassen-
ouders hartelijk danken 
voor hun inzet dit school-
jaar: fijn dat jullie altijd voor 
ons klaarstaan!  

 

Nieuwe leerlingen. 

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

Kennismakingsmiddag 18 

juli 

Dinsdagmiddag 18 juli vindt 
de wisselmiddag plaats en 
kunnen alle leerlingen ken-
nis maken met de nieuwe 
klas en de nieuwe juf/ 

Afscheid 
Wij nemen afscheid van col-
lega’s Rosalie Boomsma en 
Erik Veldhuizen. Rosalie 
gaat met ingang van het 
nieuwe schooljaar werken 
als leerkracht op OBS de 
Veldkei in Assen. Erik  heeft 
een nieuwe uitdaging gevon-
den als leerkracht binnen 
Openbaar Primair Onderwijs 
Noordenveld. Wij wensen 
Rosalie en Erik veel plezier 
en succes, maar dat zal vast 
wel lukken! Enorm bedankt 
voor jullie inzet! 
Daarnaast verwelkomen wij 
een aantal nieuwe collega’s 
in ons team: Michelle Horst-
man, Angelyne Roelands, 
Joost Webbink en Christa 
Kuiper. Deze collega’s zullen 
komend schooljaar het team 
komen versterken.  
Ons team neemt de komen-
de week afscheid van onze 
(inval)-collega’s. Wij danken 
allen voor hun inzet het af-
gelopen schooljaar en kijken 
terug op een waardevolle en 
fijne samenwerking en wen-
sen iedereen veel geluk voor 
de toekomst.  

 

Hallo ouders/verzorgers, 

Hierbij meld ik dat ik af-
scheid ga nemen van onze 
school. Na de vakantie begin 
ik dichterbij huis aan een 
nieuwe uitdaging. Met veel 
plezier en passie heb ik hier 
de afgelopen jaren lesgege-
ven. Op deze school heb ik 
een prachtige tijd gehad en 
veel ervaring opgedaan. 
Daarom wil ik alle leerlingen, 
ouders/verzorgers en colle-
ga’s bedanken! 

 
Groetjes Erik Veldhuizen 
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Hallo ouders/verzorgers. 

Na de zomervakantie, zal ik 
na 14 jaar op deze school 
te hebben gewerkt, begin-
nen aan een nieuwe uitda-
ging. 

Dan ga ik werken op OBS 
de Veldkei. Daar zal ik als 
leerkracht voor groep 8 
gaan werken. Ik heb de af-
gelopen jaren met veel ple-
zier op deze school ge-
werkt en heb veel mogen 
leren en ontwikkelen. Ik wil 
jullie allemaal bedanken 
voor de leuke, leerzame en 
gezellige tijd. 

 

Vriendelijke groeten. 

Rosalie Boomsma. 

 

Schoolgidsen SO en VSO 

De schoolgidsen voor 
schooljaar 2017-2018 zijn 
klaar. Alle ouders/ verzor-
gers ontvangen deze week 
per mail de schoolgids. De 
schoolgidsen staan even-
eens op de website.  

 

Schoolkalender 
Ook de schoolkalender 
voor alle ouders/verzorgers 
is klaar. Alle activiteiten 
(vakanties, contactweken, 
lampionnenshow, school-
reizen, schoolkampen, etc.) 
staan vermeld in deze 
schoolkalender. Alle  
ouders/verzorgers ontvan-
gen deze schoolkalender 
voor de zomervakantie.  

 

Landmacht bij de VSO 
brugklassen 
Onlangs kregen de leer-
lingen van de brugklassen 
een gastles over de Land-
macht. De vader van Britt 
heeft deze dag samen met 
een collega georganiseerd 
en de les gegeven. Behalve 

de les binnen, was er ook les 
buiten, want er was ook het 
nodige materiaal op het 
schoolplein aanwezig. Achter 
camouflagedoeken stonden 
twee wagens van defensie 
met daarin allerlei materia-
len. De leerlingen mochten 
alles zien en vasthouden. 
Tijdens de pauze was er ook 
gelegenheid voor de leer-
lingen uit de SO en VSO 
groepen om kennis te maken 
en te ervaren.  
Het was een hele leerzame 
dag en wij willen de vader 
van Britt en zijn collega’s 
heel hartelijk bedanken!  

 

Bericht van de MR 

(Medezeggenschapsraad)  

Het schooljaar zit er alweer 
bijna op en ook de MR heeft 
op 5 juli haar laatste verga-
dering voor schooljaar 2016-
2017 gehad. Dus ook het 
laatste bericht van de MR 
van dit schooljaar om u te 
informeren. 

 

MR-reglement 

Enige tijd terug is het wets-
voorstel ‘Versterking be-
stuurskracht onderwijsinstel-
lingen’ vastgesteld. In deze 
wet wordt de positie van de 
MR op school verbeterd. 
Hoewel de wijzigingen be-
perkt zijn, is de afgelopen 
periode gekeken welke effec-

ten dit heeft voor onze MR 
en in welke mate bijvoor-
beeld ons MR-reglement 
aangepast dient te worden. 
De afgelopen vergadering 
is hierover gesproken en 
zijn de conceptaanpassin-
gen op hoofdlijnen doorge-
nomen. Doel is om komend 
najaar een aangepast re-
glement definitief vast te 
stellen.  

 

Vaststellen stukken 
Verder heeft de MR tijdens 
de laatste vergadering de 
volgende stukken voor 
schooljaar 2017-2018 vast-
gesteld: de protocollen, het 
schooljaarplan, het jaarver-
slag 2016-2017 & het jaar-
plan 2017-2018 van De 
Trampoline, de schoolon-
dersteuningsprofielen voor 
De Trampoline, SO en 
VSO. 

Met het vaststellen van de 
vergaderplanning voor het 
nieuwe schooljaar is tevens 
de eerstvolgende MR-
vergadering op dinsdag 19 
september gepland. 

Maar eerst is het tijd voor 
ontspanning. Ik wens ieder-
een een fijne en zonnige 
vakantie! 

 

Namens de MR, 
Wilko Gaastra, voorzitter 

 

(Vervolg op pagina 4) 
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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 opne-
men met school via het vol-
gende mailadres:  
info@liefland-assen.nl  

 

Ouders/verzorgers van 
nieuwe leerlingen ontvan-
gen in de week na de zo-
mervakantie een inlogcode 
en gebruikersinstructies 
van de school voor het  
Ouderportaal.  

 

Foto’s Ouderportaal 

In verband met het omzet-
ten naar de nieuwe groeps-
indeling, zullen alle nieuws-
berichten en fotoalbums in 
de zomervakantie van het     
ouderportaal worden verwij-
derd. Heeft u nog een leuke 
foto van uw zoon of dochter 
in het Ouderportaal gezien 
en wilt u deze bewaren, 
dan is het verstandig om de 
foto te downloaden en zelf 
op te slaan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zomervakantie begint op zaterdag 22 juli 
en eindigt op zondag 3 september.  

De eerste schooldag is op maandag 4 sep-
tember.  

 

Iedereen een hele fijne vakantie gewenst! 

 

Team W.A. van Liefland 
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