
 

Agen da 

09-01-2017: Eerste school-
dag in 2017 

 

09-01-2017:  

SO start thema: Zorg voor 
jezelf - Kleding.  

 

10-01-2017:  MR vergad. 

17-01-2017:  

Informatiemarkt VSO voor 
leerlingen van 10 jaar en 
ouder.  

 

23-01-2017:  

CITO-week deze week. 

 

Sinterklaasviering 

De sinterklaasviering vond 
plaats op maandag 5 decem-
ber. Sinterklaas kwam met 
zijn pieten op het SO langs 
alle groepen. Op het VSO 
werden deze ochtend met 
veel plezier de surprises be-
keken (wauw, wat een mooie 
surprises!), cadeautjes uitge-
pakt en gedichten voorgedra-
gen. Het was een geslaagde, 
gezellige ochtend. Wij be-
danken de ouders van de 
ouderraad voor de fijne hulp 
tijdens deze ochtend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fietscontrole 

Op woensdag 30 november 
vond de fietscontrole op 
onze school plaats. De 
fietscontrole vond plaats in 
samenwerking met Veilig 
Verkeer Nederland. Fijn dat 
er zoveel fietsen gecontro-
leerd konden worden. Ook 
juffen en meesters lieten 
hun fietsen controleren. De 
fietsen werden gecontro-
leerd door de controleurs 
van VVN. Bijna alle fietsen 
werden goedgekeurd en 
ontvingen een OK-sticker. 
Indien een fiets niet goed 
gekeurd is, maar inmiddels 
wel hersteld, dan kan er 
natuurlijk alsnog een OK-
sticker bij juf van den Barg 
worden gehaald.  
Bij deze nieuwsbrief zijn 
enkele foto’s van de fiets-
controle gevoegd.  

 

 

 

 

06-02-2017:  

SO start thema: Zorg voor 
jezelf - Omgaan met je lijf.  

 

09-02-2017:  
Margemiddag, alle leerlingen 
om 12.00 uur vrij 
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schikbaar zijn. Te denken 
aan het lezen van de week-
brieven, bekijken van de 
laatste foto’s, maar ook bij-
voorbeeld het inschrijven 
voor een ouderavond. Het 
instellen en activeren van 
het Liefland-ouderportaal 
gaat digitaal en vergt nog 
enige voorbereiding. We 
zullen het ouderportaal ge-
faseerd gaan instellen. Op 
dit moment is het ouderpor-
taal nog niet toegankelijk. U 
ontvangt hier binnenkort 
meer uitleg over.  

PBS onderzoek 
Momenteel vindt er een on-
derzoek plaats naar de ef-
fecten van School Wide 
Positive Behavior Support 
(SWPBS) op de Nederland-
se scholen. Onze school 
werkt op het SO met  
Positive Behavior Support 
(PBS) en wij doen dan ook 
mee aan het onderzoek. 
Het onderzoek bestaat uit 
twee onderdelen, één met 
de expertgroep PBS uit het 
team en één onderdeel 
middels interviews en ob-
servaties tijdens de lessen. 
Uiteraard zullen de leer-
lingen hier geen hinder van 

Kerstviering 

De kerstviering vindt plaats 
op donderdag 22 decem-
ber. Het is niet nodig om 
deze dag brood/drinken 
mee te geven. Het SO en 
het VSO hebben deze dag 
een gezellig programma in 
de eigen groep. Het VSO 
gaat tussen de middag ge-
nieten van een lekker buffet 
in de theaterzaal. Het SO 
gaat deze middag genieten 
van buffetjes in de eigen 
groep. Op vrijdag 23 de-
cember wordt er geen les-
rooster gevolgd, maar zal 
iedere groep het kalender-
jaar in de eigen groep af-
sluiten.  

  

Nieuwe website 
Er is de afgelopen tijd hard 
gewerkt aan de nieuwe 
website. De nieuwe website 
is overzichtelijker, heeft een 
fris en modern uiterlijk en is 
natuurlijk in onze nieuwe 
schoolkleuren. Op dit mo-
ment leggen we de laatste 
hand aan de nieuwe websi-
te. We houden u op de 
hoogte. 
Bij de nieuwe website hoort 
ook een ouderportaal. Dit is 
een afgeschermd gedeelte 
waar diverse opties voor u 
als ouders/verzorgers be-

ondervinden. Het afnemen 
van de twee delen resulteert 
in een score die aangeeft 
hoeveel % van de kenmer-
kende elementen van 
SWPBS onze school op or-
de heeft en wat we nog ver-
der kunnen verdiepen.  
Met betrekking tot het exper-
tisecentrum PBS geeft het 
onderzoek op de diverse 
scholen in Nederland inzicht 
in de effecten van PBS en 
uiteindelijk wetenschappelij-
ke onderbouwing van de  
activiteiten van SWPBS, zo-
dat het nog meer een evi-
dence based programma 
wordt.  

 

Margemiddag 09-02-2017 
Ter herinnering: Donderdag 
9 februari is de volgende 
margemiddag. Alle leer-
lingen zijn deze dag om 
12.00 uur vrij.  

 

Contactweek  
De contactweek vindt plaats 
in de week van 13 t/m 17 
februari. Alle ouders/ verzor-
gers worden uitgenodigd 
door de groepsleerkracht 
voor deze contactweek.  

 

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. 
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Informatieavond VSO  
Dinsdag 17 januari vindt er 
een informatieavond plaats 
voor alle SO leerlingen van 
10 jaar en ouder. Deze 
avond is bedoeld voor zowel 
de leerlingen als de ou-
ders/verzorgers om kennis 
te maken met het VSO.  
Tijdens de avond wordt er 
iets verteld over het VSO, 
zijn er diverse tafels waar de 
(voor hen nieuwe) praktijk-
vakken  worden uitgelegd, 
wordt er een rondleiding 
over het VSO gegeven, 
maak je kennis met de 
schoolkantine etc. Leer-
lingen van 10 jaar en ouder 
ontvangen een uitnodiging 
voor deze avond.  

 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie (24 december t/m 8 januari)  

We wensen iedereen een hele fijne kerstvakantie. Geniet van 

de feestdagen en namens het team van de W.A. van Liefland-

school wensen wij iedereen een goede jaarwisseling toe en 

een 2017 met veel mooie momenten! 
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Fietscontrole  
woensdag 30 november 2016 

In samenwerking met  

Veilig Verkeer Nederland 


