
 

Agen da 

05-10 t/m 16-10:  

Kinderboekenweek  

 

10-10 t/m 14-10:  

Contactweek  

 

01-11: MR vergadering 

 

10-11: Lampionnenshow 

17.30-19.00 

 

17-11: Margemiddag, alle 
leerlingen zijn om 12.00 

uur vrij 

Schoolfotograaf 

Op maandag 24 oktober 
komt de schoolfotograaf. U 
ontvangt een paar weken na 
het fotograferen een per-
soonlijk wachtwoord met co-
de waarmee u  via internet 
de schoolfoto's van uw 
zoon/dochter kunt bestellen. 
Bewaart u deze code goed! 
Wellicht is het verstandig om 
hier een foto van te maken, 
zodat inlogcode en wacht-
woord bewaard blijven als de 
inlogflyer onverhoopt kwijt is 
geraakt. 

Wanneer u de schoolfoto’s 
bestelt, krijgt u bij een  

voordeelset van de individue-
le foto de klassenfoto gratis! 
Ook kunt u via internet ande-
re formaten foto’s, canvas, 
verschillende soorten plaat-
materiaal, broodbakjes met 
naam en dergelijke bestellen.   

 

Informatieavond  

Dinsdag 6 september was er 
om 19.30 uur de jaarlijkse 

informatieavond. Op de 
avond is veel informatie uit-
gedeeld over o.a. het jaar-
programma. Ouders / ver-
zorgers die aanwezig waren: 
bedankt voor uw belang-
stelling en komst. Dit werd 
zeer op prijs gesteld.  

 

JUMBO: sparen voor onze 
school! Doet u mee? 
Vanaf woensdag 7 septem-
ber kunt u bij de winkels van 
Jumbo gaan sparen voor 
onze school. Bij elke beste-
ding van € 10,- ontvangt u 
een schoolpunt. Deze 

schoolpunten kunt u toe-
kennen aan een school van 
uw keuze. Wij willen u na-
tuurlijk vragen ze aan onze 
school te geven. Van de 
punten die we ophalen kun-
nen wij namelijk extra leer- 
en spelmaterialen voor de 
kinderen aanschaffen.  

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 ge-
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Collega’s, 

Op de Dag van de Leraar staat 
Plateau graag even stil bij de 
belangrijke rol van de leraren 
voor onze organisatie en niet in 
de laatste plaats voor onze leer-
lingen. 

Onderzoek laat zien dat van alle 
interventies en hulpmiddelen die 
wij beschikbaar hebben om onze 
leerlingen tot ontwikkeling te sti-
muleren de kwaliteit van de leer-
kracht de meest bepalende factor 
is voor succes van de leerlingen. 

Omdat wij een goed voorbeeld 
willen zijn als organisatie van 
gezonde scholen hebben we dit 
jaar een gezonde traktatie voor u 
geregeld. Namens Plateau be-
dank ik al onze leraren voor hun 
niet aflatende inzet en betrokken-
heid. 

Geniet deze dag in gezondheid! 
 
Met vriendelijke groet, 

Paul Moltmaker, 
Directeur-bestuurder Plateau 
Openbaar Onderwijs Assen   

 

Filmmiddag 

Het duurt nog wel even, 
maar we noemen het al-
vast: Het SO organiseert dit 
schooljaar geen “Ouders in 
de klas” middag, (deze 
staat ook niet in de jaar-
planning vermeld) maar 
nodigt alle ouders / verzor-
gers uit voor een film/foto-
middag in de klas. Tijdens 
deze middag krijgen alle 
ouders / verzorgers aan de 
hand van beeldmateriaal 
een kijkje in de groep. Hoe 
zien de lessen eruit, op 
welke wijze worden de les-
sen aangeboden, wat doen 
de leerlingen allemaal op 
school. Deze middag vindt 
plaats op dinsdag 30 mei. 
Aan alle ouders / verzor-
gers van het SO: noteer het 
vast in uw agenda’s!  

 

spaarde punten ook inleve-
ren bij ons op school. Bij de 
ingang van de SO afdeling 
staat een dropbox waar u 
of uw kinderen ze in achter 
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!  

 

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. Een aantal leer-
krachten gaan in deze peri-
ode op huisbezoek. In dat 
geval vervalt het contactge-
sprek op school, maar vindt 
het tijdens het huisbezoek 
plaats.  

 

Dag van het onderwijs-

personeel 

Vandaag, 05-10-2016, is 
het de dag van de leraar. 
Bij ons op school noemen 
we dat de dag van het on-
derwijspersoneel. Immers, 
iedereen die bij ons op 
school werkt maakt iedere 
dag opnieuw het verschil 
binnen het onderwijs aan 
het Zeer Moeilijk Lerende 
Kind. 

Vandaag kreeg het perso-
neel, naast een gezonde 
traktatie, een bericht van 
onze algemeen directeur, 
dhr. P. Moltmaker: 

  

Techniek VSO: Insecten-

huisjes maken.  

De lessen techniek zijn op 
school niet alleen om be-
paalde vaardigheden aan te 
leren  en een leuk werkstuk-
je te maken, maar ook om 
arbeidsvaardigheden te le-
ren.  

Bij techniek zijn we dit blok 
bezig met het maken van 
insectenhuisjes.  

De leerlingen maken een 
ontwerp, zetten de maten 
erbij,  

zoeken het hout erbij uit     

en gaan  aan de slag! 

De leerlingen hebben de op-
dracht om een product te 
maken wat er zo goed uit 
ziet dat het verkocht kan 



worden. 

De insectenhuisjes worden 
dan ook te koop aangebo-
den voor slechts 5 euro!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampionnenshow 

De lampionnenshow op het 
SO vindt plaats op donder-
dag 10 november. Tussen 
17.30 uur en 19.00 uur is de 
school geopend om de 
mooie lampionnen te komen 
bewonderen. U bent van 
harte welkom om te komen 
kijken!  

 

 

 

Margemiddag 17-11-2016 

Donderdagmiddag 17 no-
vember is er een marge-
middag. Alle leerlingen van 
het SO en VSO zijn deze 
dag om 12.00 uur vrij.  

 

Twitter 

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

 

Herfstvakantie 

De herfstvakantie is van                  
15 oktober t/m 23 oktober. 
Wij wensen iedereen een 
fijne vakantieweek toe! 
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