
 

16 t/m 20 okt.:  

Contactweek 
(oudergesprekken)  

 

23 t/m 29 okt.:  

HERFSTVAKANTIE 
 

 

 

08 nov.: 17.30-19.00 
Lampionnenshow SO  

 

31 okt.:  

MR vergadering 

 

28 nov.: MR vergade-
ring 

Babynieuws! 
We starten deze nieuwsbrief 
met babynieuws!  
Juf Dominique (MB Oranje) 
is in september bevallen 
van een prachtige dochter. 
Het meisje heet Noémie 
Yasmin en moeder en doch-
ter maken het goed.  
Dominique en Antonie, van 
harte gefeliciteerd met jullie 
dochter!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TT vrije vrijdag mogelijk 
verplaatst! 
Het is goed om met het 
volgende alvast rekening te 
houden:  
In het vakantierooster staat  
vrijdag 22 juni vermeld als 
vrije dag in verband met 
het TT-weekend in Assen.  
Nu is er mogelijk sprake 
van het verplaatsen van de 
TT-races, van zondag 24 
juni naar zondag 1 juli. Als 
dit inderdaad doorgaat, dan 
zal de TT-vrijdag ook ver-
plaatst worden. De leer-
lingen zijn dan niet op 22 
juni vrij, maar op vrijdag 
29 juni. Zodra de TT-races 
definitief verplaatst worden, 
hoort u het van ons.  

 

Afscheid Marga Hut 
Na bijna 8 jaar hebben we, 
redelijk onverwacht, af-
scheid genomen van onze 
jeugdmaatschappelijk wer-
ker Marga Hut. Door veran-
deringen in de zorgstruc-
tuur vanuit de gemeente, 
krijgt de school haar nieu-
we jeugdmaatschappelijk 
werker aangewezen vanuit 
Vaart Welzijn. Dit betekent 
dat, ondanks een hele pret-

tige samenwerking, onze 
wegen scheiden. Marga 
heeft de afgelopen jaren 
met velen van u kennisge-
maakt door huisbezoeken 
of individuele ondersteu-
ning. Zij was voor u en 
ons de vraagbaak op het 
gebied van wonen, werk 
en vrije tijd. Voor ons dus 
een ongewenst afscheid, 
maar wij zullen elkaar ze-
ker blijven zien en horen, 
omdat Marga ook werkt 
als consulent bij MEE-
Drenthe en die lijntjes ge-
lukkig blijven bestaan. Wij 
danken haar voor haar 
plezierige en kundige bij-
drage aan onze schoolor-
ganisatie en wensen haar 
alle goeds voor de toe-
komst!  
Marga heeft ons bij haar 
afscheid gele boterboon-
tjes gegeven om te laten 
groeien in onze moestuin. 
Hierbij heeft ze het vol-
gende stukje tekst ge-
schreven: 
 
Mijn tuintje 
 
Boontjes- zaadjes 
met liefde gewonnen 

Agen da 
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tober. Alle ouders/ verzor-
gers krijgen hiervoor een 
uitnodiging van de groeps-
leerkracht.  
Tijdens deze contactweek 
worden de bevindingen 
van deze eerste periode 
besproken. Een aantal 
leerkrachten gaan in deze 
periode op huisbezoek. In 
dat geval vervalt het con-
tactgesprek op school, 
maar vindt het tijdens het 
huisbezoek plaats.  
 
Het Ouderportaal 
De storing in het Ouder-
portaal is opgelost en het 
Ouderportaal is weer toe-
gankelijk. In het Ouder-
portaal vindt u groepsin-
formatie, nieuwsberichten 
en leuke foto’s van activi-
teiten. Om in het Ouder-
portaal te kunnen komen 
is het noodzakelijk om in 
te loggen.  
Heeft u nog geen inlogco-
de of werkt de inlogcode 
niet goed, neem dan con-
tact met ons op, e-mail: 
esthersmit@liefland-
assen.nl   
 
Buitenlunch Buurt-
moestuin Schakelveld 
Donderdag 21 september 
hebben de buurttuinders 
en de leerlingen van W.A. 
van Liefland en OBS Bag-
gelhuizen een buitenlunch 
georganiseerd op Buurt-
moestuin Schakelveld! 
Er was heerlijke soep van 
de schoolkantine, met ge-
zonde broodjes en allerlei 
lekkere hapjes om te 
proeven. Natuurlijk zoveel 
mogelijk met de groenten 
uit de tuin en bereid 
door leerlingen! 
Foto’s van de buitenlunch 
kunt u vinden in het  
Ouderportaal.  

Aarde en water en zon 
toewijding en zorg 
Verwondering 
Pluk de vruchten 
Genieten 
 
Kinderen  
met liefde ontvangen  
Voeding en verzorging 
toewijding en trots 
Zie hoe ze groeien en wat 
ze kunnen 
 
Geloof en vertrouwen, 
hoop en droom 
Ik wens jullie alle goeds, 
bedankt, 
Marga Hut 
 
Onze nieuwe jeugdmaat-
schappelijk werker heet 
Merijn Wierenga en hij zal 
zich in de volgende 
nieuwsbrief aan u voor-
stellen. Wij hopen op een 
fijne samenwerking en 
weet dat Merijn, net als 
Marga, klaar staat voor uw 
kind, ouders en verzorgers 
en de school. 

 

Lampionnenshow SO 

De lampionnenshow op 
het SO vindt plaats op 
woensdag 8 november. 
Tussen 17.30 uur en 
19.00 uur is de school ge-
opend om de mooie lampi-
onnen te komen bewonde-

ren. U bent 
van harte 
welkom om te 
komen kijken!  
 
 

Informatieavond  

Dinsdag 12 september 
vond de jaarlijkse infor-
matieavond plaats. Op de 
avond is informatie uitge-
deeld over o.a. het jaar-
programma. Ouders / ver-
zorgers: bedankt voor uw 
belangstelling en komst. 
Dit werd zeer op prijs ge-
steld. 
 
Contactweek 

De eerste contactweek 
van dit schooljaar vindt 
plaats van 16 t/m 20 ok-

Wil je meer weten over de 
buurtmoestuin? De buurt-
moestuin Schakelveld is te 
benaderen via  
stekenstreek@home.nl en 
is te volgen via Facebook. 

 

Oproep nieuwe redactie-
leden LiefNieuws! 
Redactielid gevraagd voor 
de schoolkrant: 
Om dit jaar “LiefNieuws” uit 
te kunnen brengen is de 
redactie nog dringend op 
zoek naar één redactielid. 
Inmiddels heeft één ouder 
zich al aangemeld maar wie 
komt ons team (nu 3 re-
dactieleden) versterken? 
Vindt u/je het ook belang-
rijk dat de vrolijke school-
krant met veel verhalen 
geschreven door de leer-
lingen vier keer per jaar 
uitkomt, meldt u/je dan 
aan!  
Het gaat om ± 4 x 2 uur 
verdeeld over het hele 
schooljaar. Vanaf uw/je 
computer thuis via het 
emailadres van 
“LiefNieuws” worden de ta-
ken uitgevoerd. Ook hou-
den we 4 keer per jaar een 
redactievergadering.  
Informatie: Liesbeth Ze-
venhuizen tel. 0592-
340872 (s’ avonds), of 
schoolkrantvanliefland@gmail.com  
Met vriendelijke groet,  
Liesbeth Zevenhuizen, Ludy 
Timmer, Leonie van Aalst 
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Scholing team 

Ook dit jaar volgt het 
team diverse scholingen. 
Woensdag 20 september 
heeft het team de eerste 
BOL-training (Begeleid 
Ontdekkend Leren) van dit 
schooljaar gevolgd. Ook is 
Pieter de Jong 
(muziekdocent) op school 
geweest om uitleg te ge-
ven over de muzieklessen 
van dit schooljaar. 
De komende periode staan 
er nog meer teamscho-
lingsactiviteiten op het 
programma. In de nieuws-
brief houden we u op de 
hoogte.  
 

Nieuws van de MR 
Het nieuwe schooljaar is 
weer begonnen en dus ook 
de Medezeggenschapsraad 
(MR).  
De MR bestaat op dit mo-
ment uit de volgende per-
sonen: 
Oudergeleding: 
Wilko Gaastra (voorzitter) 
Benice de Vries  
Robert Blomsma 
(penningmeester) 
Personeelsgeleding: 
Jacqueline Bakker 
Nynke Jongsma 
(secretaris) 
Reinier Kremer 
 
Nieuwe MR-leden ge-
zocht 
Van twee leden van de 
oudergeleding verloopt in 
de loop van dit schooljaar 

Voor onze school hebben 
wij gekozen voor drie ba-
siswaarden: Veiligheid, 
Respect en Verantwoorde-
lijkheid. Deze basiswaar-
den willen wij uitdragen 
naar de leerlingen,  
ouders/verzorgers en el-
kaar. Vervolgens zijn deze 
waarden gezamenlijk naar 
concreet gedrag vertaald. 
Er is beschreven op welke 
manier het gedrag eruit 
ziet: op de gang, op het 
toilet, in de klas, op het 
schoolplein etc.  
De gedragsverwachtingen 
zijn op en rond de school 
visueel gemaakt. Onze 
mascotte Piebie draagt 
daar zijn steentje aan bij 
op de diverse posters en 
als daadwerkelijke mas-
cotte. 
Het gewenste gedrag 
wordt regelmatig geoefend 
met de leerlingen, zodat 
iedereen precies weet wat 
er van hem/haar wordt 
verwacht.  
Door (daarnaast) gewenst 
gedrag systematisch te 
belonen, worden de leer-
lingen gestimuleerd dit 
gedrag vaker te laten zien. 
Belonen gebeurt op indivi-
dueel niveau en op 
groepsniveau. Leerlingen 
kunnen o.a. een Piebie-
muntje verdienen voor 
goed gedrag.  
In de volgende nieuws-
brief zullen we uitleg ge-
ven over het belonen met 
de Piebiemuntjes.  

 
Herfstvakantie 
De herfstvakantie vindt 
plaats van 21 oktober t/m 
29 oktober.  

de tweede zittingstermijn 
van drie jaar. Om de con-
tinuïteit binnen de MR te 
garanderen, betekent dit 
dat we nu al op zoek gaan 
naar belangstellenden on-
der ouders en verzorgers.  
Door actief te zijn voor de 
MR, kunt u mede invloed 
uitoefenen op de gang van 
zaken op school. De MR 
richt zich voornamelijk op 
allerlei beleidsmatige za-
ken, waarbij de raad in-
stemmings- of adviesrecht 
kan uitoefenen.   
Belangstelling? Laat het 
ons weten en neem con-
tact op met de MR! Dit 
kan via het e-mailadres 
MR: 
mr.vanlieflandassen@gmail.com 
We gaan er met zijn allen 
weer een mooi schooljaar 
van maken! 
Vriendelijke groet namens 
de MR, 
Wilko Gaastra 
 
PBS (Positive 
Behavior Sup-
port)  

Op het SO wer-
ken wij reeds 
een aantal ja-
ren met PBS. 
Maar wat is 
PBS en hoe 
werkt het ook alweer pre-
cies? PBS is een school-
brede, preventieve aanpak 
van gedrag. Het heeft als 
doel om schoolbreed en 
vanuit gedeelde waarden 
een veilig en positief 
schoolklimaat te creëren 
dat alle leerlingen in staat 
stelt om optimaal te profi-
teren van het geboden 
onderwijs.  
PBS richt zich op het ver-
sterken van gewenst ge-
drag en op het voorkomen 
van probleemgedrag. Dit 
gebeurt door de waarden 
van de school te vertalen 
naar concrete gedragsver-
wachtingen voor alle ruim-
tes van de school, dit ge-
drag actief aan te leren en 
systematisch te waarderen 
en belonen.  


