
 

8 nov.: SO Lampionnen-
show (17.30-19.00 uur)  

 

9 nov.: Schoollunch 

 

22 nov.: Fietscontrole  

 

 

 

26 nov.: SO start the-
ma: Het jaar door Feest!  

 

5 dec.: Sinterklaas-
viering 

 

11 dec.: MR-vergadering 

 

 

Lampionnenshow SO 
De lampionnenshow op het 
SO vindt plaats op donder-
dag 8 november. Tussen 
17.30 uur en 19.00 uur is 
de school geopend om de 
mooie lampionnen te ko-
men bewonderen. U bent 
van harte welkom om te 
komen kijken!  

 

Lampionnetje lopen 
De groepen van het SO 
gaan vrijdagochtend met 
hun lampionnetje naar het 
VSO. Zij zullen in een aan-
tal groepen liedjes zingen 
en iets lekkers op gaan ha-
len. Vrijdag gaan alle lampi-
onnetjes mee naar huis.  
 

Schoollunch 2018 
Wij doen vrijdag 9 novem-
ber aanstaande weer mee 
met het Nationaal School-
ontbijt, maar wij maken er 
een Schoollunch van. Het is 
deze dag niet nodig om een 

lunch mee te geven, de 
leerlingen krijgen een ver-
zorgde lunch op school.  
“Het Nationaal Schoolont-
bijt is al een groot aantal 
jaren  het grootste educa-
tieve ontbijtevenement 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 
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.” 
Bron: website schoolontbijt 
www.schoolontbijt.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeer op school 
Verkeer vinden wij op 
Kind- en Leercentrum een 
belangrijk onderwerp. 
Kennis en kunde van het 
verkeer draagt bij aan de 
zelfredzaamheid van de 
leerlingen gericht op de 
toekomst. Momenteel wer-
ken we op het Kindcen-
trum rond het thema ver-
keer. Dit betekent dat we 
woorden leren m.b.t. ver-
keer, situaties opzoeken in 
het verkeer en bijvoor-
beeld een kijkje nemen in 
een echte vrachtwagen of 
politieauto. 

Fietscontrole! 
Donderdag 22 november 
vindt de jaarlijkse fiets-
keuring weer plaats op 
school. Vrijwilligers van 
Veilig Verkeer Nederland 
(VVN) komen dan in de 

 
 

24 dec. t/m 6 jan.: 
KERSTVAKANTIE 
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en 14.00 uur! Afwijkende 
tijden zijn mogelijk op af-
spraak, graag dan mailen 
naar Patricia Glavimans, 
email: ezralevi@msn.com 
 
Scholing team 
Ieder schooljaar werkt het 
team aan de ontwikkeling 
van het onderwijs op onze 
school. Scholing is belang-
rijk om de kennis op orde 
te houden en te vergroten. 
Een aantal scholingsmo-
menten hebben reeds 
plaatsgevonden. Het team 
is dit schooljaar gestart 
met een vervolg op de 
scholing BOL (Begeleid 
Ontdekkend Leren). In ok-
tober heeft het team di-
verse onderwijsworkshops 
gevolgd tijdens de studie-
dag van het openbaar pri-
mair en voortgezet onder-
wijs in Assen. En deze 
week vond de margemid-
dag plaats waarin het 
team scholing heeft ge-
volgd op het gebied van 
de emotionele ontwikke-
ling van kinderen.  

 
Sinterklaasviering 
De sinterklaasviering vindt 
plaats op woensdag 5 de-
cember. Sinterklaas komt 
met zijn Pieten op het SO 
langs bij alle groepen. Het 
VSO geeft een eigen invul-
ling aan het Sinterklaas-
feest.  
De leerlingen krijgen ge-
durende de ochtend diver-
se versnaperingen.  
Graag wel gewoon 
fruit/drinken/lunch mee-
geven. We hanteren deze 
dag de reguliere schooltij-
den op de woensdag 
(08.45-12.45 uur).  

 

Kerstmarkt 2018  
We wisselen de voorjaars-
markt jaarlijks af met de 

klas om samen een fiets 
te keuren en taal te geven 
aan de onderdelen van de 
fiets. Voor de groepen SO 
Groen en Blauw en VSO 
klas 1, 2 en 3 is er ook de 
individuele fietskeuring. 
Kunt u ervoor zorgen dat 
de leerling een fiets op 
school heeft op deze dag! 
Dan kan deze samen met 
de vrijwilliger van VVN ge-
keurd worden. 

 

Ouderportaal 
Om in het ouderportaal te 
kunnen komen is het 
noodzakelijk om in te log-
gen. Ondervindt u proble-
men 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. 

Gezocht voor de Les-
boerderij! 
De leerlingen op de les-
boerderij zijn op zoek 
naar:  
* oude fietsen (nog wel 
herkenbaar als fiets),  
* computers (om te de-
monteren) of  
* meubilair wat opgeknapt 
en verkocht mag worden 
door leerlingen voor de 
lesboerderij! 
De spullen kunnen ge-
bracht worden op dinsdag 
en donderdag tussen 9.15 

kerstmarkt. Dit schooljaar 
staat de kersmarkt ge-
pland. Deze vindt plaats op 
woensdag 12 december van 
17.00 tot 19.00 uur. We 
organiseren de kerstmarkt 
samen met onze collega’s 
van SO De Aventurijn. Tij-
dens de kerstmarkt zullen 
diverse (zelfgemaakte) pro-
ducten worden verkocht en 
is er lekker eten en drin-
ken. Een uitnodiging volgt.  
 

PBS 
(Positive Be-
havior Sup-
port)  
In de vorige 
nieuwsbrief 
hebben we 
geschreven 
over PBS in 
het algemeen. 
In deze nieuwsbrief het PBS 
Beloningssysteem: Piebie-
muntjes. 
De Piebiemuntjes zijn ook 
dit schooljaar al rijkelijk 
uitgedeeld aan de SO-
leerlingen. Variërend van 
“netjes lopen door de gang” 
tot individuele afspraken 
met leerlingen. Menig leer-
ling loopt trots met een 
welverdiend Piebiemuntje 
door de school.  
De Piebiemuntjes worden 
ingeleverd bij de groeps-
leerkracht. Wanneer er in-
dividuele afspraken gelden, 
zal er ook een individuele 
beloning volgen. Daarnaast 
zijn er in diverse groepen 
groepsbeloningen waar de 
gehele groep voor spaart. 
De leerlingen kiezen samen 
voor de beloning waarvoor 
ze sparen naar aanleiding 
van een menukaart. In de 
klassen zijn de groepsbelo-
ningen zichtbaar voor alle 
leerlingen, zodat een ieder 
kan zien hoeveel er reeds 
verdiend is en hoeveel 
muntjes er nog moeten ko-
men. Er wordt hard gesp-
aard en de eerste belonin-
gen zijn uitgedeeld.  
 
Team Kind– en Leercen-
trum W.A. van Liefland  


