
 

26 nov.: SO start thema: 
Het jaar door Feest!  

 

5 dec.: Sinterklaas-
viering, we hanteren de 
reguliere schooltijden.  

 

11 dec.: MR-vergadering 

20 dec.: Kerstviering, 
voor een lunch wordt ge-
zorgd.  

 
21 dec.: Afsluiting in 
de groepen, we hanteren 
de reguliere schooltijden.  

 

Beste ouders/verzorgers, 
 
al vele jaren zijn wij blij met 
het feit dat wij naast een 
Medezeggenschapsraad, 
ook een Ouderraad op onze 
school hebben. Waar de 
Medezeggenschapsraad zich 
richt op advies en instem-
ming op beleidsgebied, richt 
de Ouderraad zich 
op allerlei dingen die buiten 
het reguliere onderwijsaan-
bod vallen. Het gaat hierbij 
bijvoorbeeld om extra uit-
stapjes, het coördineren 
van de schoolfotograaf, ac-
tiviteiten die seizoensge-
bonden zijn (Pasen, Kerst, 
voorjaarsmarkt of Kerst-
markt) of bijvoorbeeld het 
coördineren van de avond-
vierdaagse en de aanschaf 
van mooie en herkenbare  
T-shirts voor deze activiteit.  
 
Voor ons is het fijn om te 
merken dat we ouders en 

verzorgers hebben 
die kunnen bijdragen aan 
de Ouderraad binnen onze 
school. Ons vaste 'legertje' 
ouders/verzorgers zijn onze 
contactpersonen om mee te 
denken over leuke activitei-
ten voor onze leerlingen. 
We zijn blij dat we onlangs 
weer twee nieuwe leden 
voor de Ouderraad hebben 
mogen verwelkomen. Er is 
nog ruimte voor 1 of 2  
ouders/verzorgers, zeker 
voor ouders/verzorgers 
waarvan hun kind op het 
VSO zit. 
 
Eén van de taken waar de 
Ouderraad zich over buigt, 
is het feit dat de betaling 
van de vrijwillige ouderbij-
drage sterk afneemt. Deze 
bijdrage heet niet voor 
niets vrijwillig en we hech-
ten er dan ook waarde aan 
om dit nadrukkelijk te be-
noemen. Soms lukt het 
eenvoudig niet om de bij-
drage te betalen. Soms be-
landt het verzoek tot beta-
ling per abuis onderop het 
‘nog te doen stapeltje’. Dat 
is jammer, want afgelopen 
jaar mochten wij voor 45 
leerlingen een bijdrage ont-
vangen, terwijl de Ouder-

raad activiteiten plande 
voor al onze 115 leer-
lingen. Dat betekent dat 
de Ouderraad de komende 
periode zal kijken naar 
activiteiten die wat minder 
kosten en die nog steeds 
leuk en iets extra’s zijn. 
Ook zal de Ouderraad kij-
ken naar andere mogelijk-
heden rond betaling van 
de vrijwillige bijdrage.  
 
Kortom, we zijn altijd op 
zoek naar nieuwe, creatie-
ve ouders of verzorgers, 
die het leuk vinden om 
samen met andere ou-
ders/verzorgers actief mee 
te werken binnen de Ou-
derraad. Mocht u belang-
stelling hebben voor onze 
Ouderraad, of wilt u liever 
eerst weten of het wat 
voor u is, dan kunt u con-
tact opnemen met de 
voorzitter van de Ouder-
raad, mw. Ina Talens 
(inavv14@hotmail.com) of 
met de directeur van de 
school, mw. Carina van 
den Barg (dir@liefland-
assen.nl). 

 

Lampionnenshow SO 
Donderdag 8 november 
vond op het SO de  
lampionnenshow plaats. 
De avond werd goed be-
zocht door zowel de leer-
lingen en ouders/  
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. 

Agen da 



mensen in Assen, die 
moeten rondkomen van 
een minimaal inkomen en 
vaak voor hun eten aan-
gewezen zijn op de Voed-
selbank. Vorig jaar werden 
er meer dan 500 pakket-
ten samengesteld en be-
zorgd, wat aan de ene 
kant een fantastisch resul-
taat is, maar aan de ande-
re kant triest, omdat dit 
nodig is. 
Voor de inhoud van de 
pakketten doet Budget 
Support Assen een beroep 
op vaste sponsors zoals 
supermarkten, bakkers en 
slagers. Maar ook vragen 
ze ieder jaar aan vereni-
gingen, scholen en groe-
pen of ze een keer willen 
meedoen. 
Dit jaar is ons Kind- en 
Leercentrum gevaagd om 
medewerking: leerlingen 
die dat willen, kunnen en 
mogen (van hun ouders), 
ouders/verzorgers en 
teamleden worden ge-
vraagd om één of meerde-
re producten mee te ne-
men naar school. Wij za-
melen alle producten in en 
de opbrengst wordt opge-
haald door iemand van de 
organisatie voor de Kerst-
pakketten. Zij zorgen er-
voor dat alles in de pak-
ketten komt en in de week 
voor Kerst bij de mensen 
wordt bezorgd. 
Wij zamelen de volgende 
producenten in:  
- Pannenkoekmeel (400 
gram) 

- Pak Macaroni (500 gram) 

- Kruidenmix (voor bij de 
macaroni) 
Helpt u mee om, voor 
mensen die dat echt goed 
kunnen gebruiken, te zor-
gen voor pakketten. Er is 
al veel ingezameld, maar 
we zijn er nog niet. Helpt 
u mee? U kunt het inleve-
ren bij school, mag bij de 
leerkracht, maar kan ook 
in de dozen die op de af-
delingen staan. Alvast har-
telijk dank! 

Lampionnetje lopen 
De leerlingen van het SO 
zijn tevens op vrijdag 10 
november Sint Maarten 
gaan lopen bij een aantal 
groepen van het VSO.  
Uiteraard kregen de leer-
lingen (gezonde) trakta-
ties voor de mooie liedjes. 
 

Fietscontrole! 
Donderdag 22 november 
vond de jaarlijkse fiets-
keuring weer plaats op 
school. Vrijwilligers van 
Veilig Verkeer Nederland 
(VVN) kwamen in 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 was er ook 
de individuele fietskeuring.  

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 
en 14.00 uur! Afwijkende 
tijden zijn mogelijk op af-
spraak, graag dan mailen 
naar Patricia Glavimans, 
email: ezralevi@msn.com 
 
Inzamelingsactie Bud-
get Support 
Al vele jaren voert Budget 
Support in samenwerking 
met maatschappelijke en 
kerkelijke organisaties 
rond half december een 
Kerstpakketten actie voor 

Sinterklaasvie-
ring 
De sinterklaas-
viering vindt 
plaats op woens-
dag 5 december. 

Sinterklaas komt met zijn 
Pieten op het SO langs bij 
alle groepen. Het VSO geeft 
een eigen invulling aan het 
Sinterklaasfeest.  
De leerlingen krijgen gedu-
rende de ochtend diverse 
versnaperingen.  
Graag wel gewoon 
fruit/drinken/lunch meege-
ven. We hanteren deze dag 
de reguliere schooltijden op 
de woensdag (08.45-12.45 
uur).  

 
Kerstviering 
De kerstviering vindt plaats 
op donderdag 20 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 buf-
fet in de theaterzaal. Het 
SO gaat deze middag ge-
nieten van buffetjes in de 
eigen groep. Op vrijdag 21 
december wordt er geen 
lesrooster gevolgd, maar 
zal iedere groep het kalen-
derjaar in de eigen groep 
afsluiten.  

 

Op vrijdag 21 december 
begint ‘s middags de kerst-
vakantie. Er zijn deze dag 
geen gew ijzigde lestij-
den: de SO leerlingen zijn 
gewoon om 12.45 uur vrij 
en de VSO leerlingen ge-
woon om 14.45 uur.  
 

Team Kind– en Leercen-
trum W.A. van Liefland  



 

 


