
 

22 januari: Informatie-
avond VSO voor leer-
lingen SO (10 jr. en ou-
der)  
 
11 t/m 15 februari:  
Contactweek 
 
18 t/m 22 februari:  
Voorjaarsvakantie 
 
25 februari: SO start 
thema “ Zorg voor jezelf”  
 
25 februari:  
VSO start blok 3 
 
07 maart: Margedag,  
leerlingen hele dag vrij!  
 
19 maart: Algemene  
Ouderavond  

Bedankt!  
Wij willen de ouderraad en 
de ouders/verzorgers harte-
lijk bedanken voor de  
ondersteuning bij de diverse 
activiteiten in december! 
We zijn blij dat we daarbij 
jullie hulp hebben.  

Kerstmarkt 
Samen met SO de Aventu-
rijn hebben we op woens-
dag 12 december onze 
kerstmarkt gehouden. De 
opkomst was hoog en we 
hebben veel positieve reac-
ties mogen ontvangen. Wij 
willen alle ouders/  
verzorgers die hebben 
meegeholpen met de kerst-
markt heel hartelijk bedan-
ken voor de inzet, van al 
het lekkers (kniepertjes, 
erwtensoep, pannenkoeken 
etc.) dat is gemaakt tot het 
opbouwen van de markt, 
het meehelpen op het hore-
caplein en het bezoeken 
van onze gezellige markt. 
Iedereen heel hartelijk 
dank! Wij waarderen het 
enorm en kijken terug op 
een geslaagde, feestelijke 
en sfeervolle avond.   
De opbrengst van de kerst-
markt is naar de Stichting 
Vrienden van de W.A. van 
Lieflandschool gegaan en 
komt ten goede van de 
leerlingen.  

 

Schoolfruit  
In het kader van gezond 
gedrag doet het SO mee 
met het EU schoolfruit- en 
groenteprogramma 2018-
2019. Wat houdt schoolfruit 
precies in? Met schoolfruit 

leren de kinderen op 
speelse wijze om verschil-
lende soorten groenten en 
fruit te eten. De kinderen 
krijgen op drie vaste da-
gen in de week een portie 
groente of fruit tijdens de 
kleine pauze gedurende 
20 weken. Dit is eind 2018 
gestart en eindigt in april 
2019. Mocht u meer willen 
weten over schoolfruit dan 
kunt u de volgende site 
bezoeken: 
http://schoolfruit.nu/  

 

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 
 
Ouderavond 
Noteer vast in uw agenda: 
de algemene ouderavond 
vindt plaats op dinsdag 19 
maart om 19.30 uur. Meer 
informatie volgt.  
Alle ouders/verzorgers 
ontvangen een uitnodiging 
voor deze avond. Graag 
tot dan!  
 

Agen da 



het belangrijk dat studen-
ten de mogelijkheid krij-
gen om ervaring op te 
doen in de praktijk.  
Eind januari zijn een aan-
tal studenten klaar met de 
stageperiode, zij nemen 
afscheid. Begin februari 
starten een aantal nieuwe 
studenten. Zij lopen bij 
ons stage tot de zomerva-
kantie. 

 
Margedag 7 maart leer-
lingen vrij! 
Nog even ter herinnering: 
Donderdag 7 maart heb-
ben we een margedag. De 
leerlingen zijn de hele dag 
vrij! Het team heeft deze 
dag een scholing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werving nieuwe lid  
oudergeleding Mede-
zeggenschapsraad 
De Medezeggenschaps-
raad (MR) is op zoek naar 
1 ouder voor de ouderge-
leding. Bent u geïnteres-
seerd in de MR en wilt u 
een nuttige bijdrage leve-
ren aan de school, neem 
dan contact op met de Me-
dezeggenschapsraad. U 
kunt een mailtje sturen 
naar het mailadres van de 
MR: mr@liefland-assen.nl  
Ook wanneer u graag 
eerst iets meer zou willen 
weten over bijvoorbeeld 
de taken van de ouderge-
leding van de MR, kunt u 
contact op nemen via eer-
dergenoemde mailadres.  

 

Studenten op school 
Onze school heeft gedu-
rende het hele schooljaar 
studenten (stagiaires) in 
de groepen. Dit zijn veelal 
studenten van de SAW 
(Sociaal Agogisch Werk) 
opleiding of studenten van 
de PABO 
(Lerarenopleiding). De 
studenten zijn gekoppeld 
aan een groep. Wij vinden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactweek 
De contactweek vindt 
plaats in de week van 11 
t/m 15 februari 2019.  
Alle ouders/ verzorgers 
worden via het ouderpor-
taal uitgenodigd door de 
groepsleerkracht voor deze 
contactweek. U kunt ver-
volgens via het ouderpor-
taal intekenen.  

Gezocht:  

Wij zoeken een ouder voor de MR.  

Iets voor u?  
 

De Medezeggenschapsraad (MR) is op zoek naar een ouder voor de oudergeleding.  
Interesse? Neem contact op met de MR.   
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