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05-12: Sinterklaasviering. 
Leerlingen zijn om 12.00 
uur vrij!  

 

22-12: Kerstviering.  

 

 

 

Volgende nieuwsbrief  

verschijnt: maandag 19 

december a.s.  

 

 

Oogstfeest  

Er is veel werk verzet in de 
Buurtmoestuin, zowel door 
leerlingen en teamleden als 
door diverse vrijwilligers. Dit 
resulteerde in een prachtige 
buurtmoestuin met heerlijke, 
gezonde producten.  

Donderdag 3 november vond 
op onze school het oogst-
feest plaats. Alle nog reste-
rende producten uit de buurt-
moestuin werden geoogst en 
de buurtmoestuin is winter-
klaar gemaakt. De geoogste 
producten zijn verwerkt tot 
lekkernijen voor de school-
kantine.  

Van broccolisoep en pom-
poensoep tot heerlijke sala-
des. De leerlingen konden 
tijdens de lunchpauze genie-
ten van deze gerechten.  

Lampionnenshow op het 

SO 

De lampionnenshow op het 
SO vond plaats op donder-
dag 10 november.  

’s Avonds vond de lampion-
nenshow plaats. De avond 
werd goed bezocht door zo-
wel de leerlingen en ou-
ders/verzorgers van onze 
school als de leerlingen en 
ouders/verzorgers van de 
andere scholen in het ge-
bouw. We kijken terug op 
een gezellige en sfeervolle 
avond. 

De leerlingen van het SO 
zijn tevens op vrijdag 11 no-
vember Sint Maarten gaan 
lopen bij de groepen van het 
VSO. Niet alleen de groepen 
werden bezocht, maar bij-

voorbeeld ook juf Carina. 
Uiteraard kregen de leer-
lingen (gezonde) traktaties 
voor de mooie liedjes. 

Schoollunch/ontbijt 

Het Nationaal Schoolontbijt 
is al 13 jaar het grootste 
educatieve ontbijtevene-
ment van Nederland.  

Veel kinderen slaan ’s och-
tends nog steeds hun ont-
bijt over, blijkt uit verschil-
lende onderzoeken. Of ze 
ontbijten niet gezond. Ter-
wijl juist voor schoolkin-
deren een goed ontbijt de 
beste start is. En het is ook 
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Logeerkring Drenthe 

Wel eens wat ruimte voor 
jezelf nodig? 
Logeerkring Drenthe biedt 
thuiswonende kinderen en 
(jong)volwassenen met een 
lichte beperking de moge-
lijkheid om een (dag)deel of 
weekend bij een gastgezin 
door te brengen. Ook kin-
deren die een broer, zus of 
ouder met een beperking of 
chronische aandoening 
hebben, kunnen bij de lo-
geerkring terecht.  

Voor gezinnen waarbij één 
van de gezinsleden extra 
zorg nodig heeft, kan het 
fijn zijn om deze zorg af en 
toe even uit handen te ge-
ven. Voor kinderen met én 
zonder beperking is logeren 
een leuk gebeuren. Je krijgt 
eigen, extra aandacht en je 
doet weer eens hele ande-
re dingen dan thuis. Lo-
geerkring Drenthe koppelt 
daarom vrijwillige gastge-
zinnen aan kinderen die in 
hun eigen netwerk weinig 
mogelijkheden hebben om 
er met regelmaat een dagje 
of weekend tussenuit te 
kunnen. 
De logeerkring biedt plaats 
aan verschillende logés: 
Kinderen met een beper-
king, (jong)volwassenen 
met een beperking, kin-
deren waarvan iemand an-
ders in het gezin een be-
perking heeft. 
Dit kan een lichamelijke of 
een (lichte) verstandelijke 
beperking zijn, maar ook 
een psychische stoornis, 
bijv. ADHD of een vorm van 
autisme stoornis (ASS), 
zoals PDD-NOS. Door af 
en toe even ‘bij te tanken’ 
houd je het als gezin langer 

nog eens leuk om samen te 
ontbijten. Om dat te erva-
ren gaan ook dit jaar hon-
derdduizenden kinderen 
samen op school ontbijten. 
Bakkers en supermark-
ten uit de buurt maken dat 
samen met ons mogelijk. 

Wij deden op vrijdag 11 
december mee met het Na-
tionaal Schoolontbijt.  

 

Sinterklaasviering 

De sinterklaasviering vindt 
plaats op maandag 5 de-
cember. Sinterklaas komt 
met zijn pieten op het SO 
langs alle groepen. Het 
VSO viert het sinterklaas-
feest in de eigen groep, zij 
zullen voorafgaand aan de 
viering lootjes trekken.  

Sinterklaas en zijn pieten 
gaan volgens een schema 
langs alle SO-groepen.  

De leerlingen krijgen gedu-
rende de ochtend diverse 
versnaperingen.  

Graag wel gewoon 
fruit/drinken meegeven.  

De leerlingen zijn deze dag 
om 12 uur vrij.  

vol en is de zorg vaak beter 
te dragen. Door de inzet van 
gastgezinnen krijgen ouders 
de gelegenheid om met re-
gelmaat iets voor zichzelf te 
doen of extra aandacht aan 
andere gezinsleden te ge-
ven. 
De gastgezinnen van Lo-
geerkring Drenthe zijn wat 
betreft leeftijd en samenstel-
ling heel divers; jonge gezin-
nen, oudere echtparen, al-
leenstaanden, met en zon-
der kinderen. Elke logé 
wordt gekoppeld aan een 
‘eigen’ gezin. Het is de be-
doeling om regelmatig bij het 
gastgezin te verblijven, om 
samen een goede band op 
te kunnen bouwen. Niet alle 
logés blijven slapen bij een 
gastgezin. Soms is het fijn 
om er alleen af en toe een 
dagje uit te zijn. 

 
Logeerkring Drenthe is actief 
in heel Drenthe, met uitzon-
dering van de gemeenten 
Midden-Drenthe en Coevor-
den. Voor het logeren via de 
logeerkring is geen verwij-
zing vanuit de gemeente no-
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dig. Er zijn ook geen kosten 
aan verbonden, behalve als 
je als ouders onderling een 
onkostenvergoeding af-
spreekt, bijvoorbeeld voor 
het halen en brengen van 
een logé.  
Wilt u weten wat de logeer-
kring voor u of uw kind kan 
betekenen? Heeft u of ie-
mand in uw gezin af en toe 
wat ruimte nodig voor zich-
zelf? Neem dan contact op 
met Marga Hut of Rolinka 
Ovinge, zij vertellen u er 
graag meer over. Zij zijn be-
reikbaar via logeer-
kring@meedrenthe.nl of via 
telefoonnummer 0592-
303999. 

 

Oude nieuwsbrieven 

Alle nieuwsbrieven worden 
geplaatst op de website on-
der het kopje “Info.” Mocht u 
eerder uitgegeven nieuws-
brieven willen lezen, dan 
kunt u deze op onze website 
terug vinden.  

 

Twitter 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


