
 

15 t/m 19 okt.:  

Contactweek 
(oudergesprekken).  

 

15 okt.: Schoolfoto-
graaf. 

 

15 okt.: SO start thema: 
Verkeer. 

 

5 nov.: Margemiddag, 
alle leerlingen zijn om 
12.00 uur vrij! 

 

8 nov.: SO Lampion-
nenshow (17.30-19.00 
uur)  

 
 

Margemiddag 5 novem-
ber, leerlingen om 12.00 
uur vrij  
Maandag 5 november is er 
een margemiddag. Het 
team heeft deze middag 
een studiemiddag. De leer-
lingen van het SO en het 
VSO zijn deze dag om 
12.00 uur vrij.  
 

Schoolfotograaf 
Fotostudio Kruger komt 
maandag 15 oktober op 
school voor het maken van 
de portretfoto’s en de 
groepsfoto’s. Alle ou-
ders/verzorgers hebben hier 
een brief over ontvangen.  
U ontvangt een paar weken 
na het fotograferen een ge-
bruikersnaam met inlogcode 
waarmee u via internet de 

schoolfoto's van uw kind 
kunt bestellen. Bewaart u 
deze code goed! Wellicht is 
het verstandig om hier een 
foto van te maken, zodat 
de gebruikersnaam en in-
logcode bewaard blijven als 
de inlogflyer onverhoopt 
kwijt raakt. Dit jaar is de 
groepsfoto altijd gratis in-
dien u binnen 14 dagen be-
stelt! (De foto moet wel in 
het winkelmandje worden 
gedaan). Ook kunt u via 
internet andere formaten 
foto’s, digitale bestanden, 
canvas en verschillende 
soorten plaatmateriaal be-
stellen.  

 

Contactweek 
De eerste contactweek van 
dit schooljaar vindt plaats 

van 15 t/m 19 oktober. 
Alle ouders/ verzorgers 
hebben hiervoor een uit-
nodiging van de groeps-
leerkracht ontvangen. 
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-
tactweekgesprek op 
school, maar vindt het tij-
dens het huisbezoek 
plaats.  

 

Lampionnenshow SO 
De lampionnenshow op 
het SO vindt plaats op 
donderdag 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 wel-
kom om te komen kijken!  
 

 

 

 

 

 

 
 

22 t/m 28 okt.:  
HERFSTVAKANTIE 

 

 

Agen da 
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wachtingen voor alle ruim-
tes van de school, dit ge-
drag actief aan te leren en 
systematisch te waarderen 
en belonen.  
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 

Ouderportaal 
Het ouderportaal is weer 
geopend en er is al het 
nodige aan nieuwsberich-
ten en fotomateriaal in 
geplaatst. Heeft u al geke-
ken? Om in dit  
ouderportaal te kunnen 
komen is het noodzakelijk 
om in te loggen. Onder-
vindt u problemen met het 
inloggen, geef het dan aan 
ons door: info@liefland-
assen.nl en we proberen 
zo snel mogelijk het pro-
bleem voor u op te lossen.  

 
Noteer alvast in uw 
agenda:  
Het duurt nog een tijdje, 
maar noteer de datum 
vast in uw agenda:  
Woensdag 12 december 
houden wij een kerst-
markt. Verdere informatie 
volgt.  

PBS (Positive Behavior 
Support)  

Op het SO werken wij 
reeds een aantal jaren 
met PBS. Maar wat is PBS 
en hoe werkt het ook al-
weer precies? PBS is een 
schoolbrede, preventieve 
aanpak van gedrag. Het 
heeft als doel om school-
breed en vanuit gedeelde 
waarden een veilig en po-
sitief schoolklimaat te cre-
ëren dat alle leerlingen in 
staat stelt om optimaal te 
profiteren van het gebo-
den 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-

iedereen precies weet wat 
er van hem/haar wordt ver-
wacht.  
Door (daarnaast) gewenst 
gedrag systematisch te be-
lonen, worden de leerlingen 
gestimuleerd dit gedrag 
vaker te laten zien. Belonen 
gebeurt op individueel ni-
veau en op groepsniveau. 
Leerlingen kunnen o.a. een 
Piebie-muntje verdienen 
voor goed gedrag.  
In de volgende nieuwsbrief 
zullen we uitleg geven over 
het belonen met de Piebie-
muntjes.  

 

Herfstvakantie 
De herfstvakantie vindt 
plaats van 22 oktober t/m 
28 oktober.  

  


