
 
Agen da 

16 december: Kerstmarkt 

17.00-19.00 

 

17 december: Kerstviering  

 

18 t/m 22 jan.: CITO week.  

04 januari: SO start the-
ma: Zorg voor jezelf, eten 
en drinken.  

 

12 januari: 19.30 MR ver-
gadering 

Kerstmarkt  

Aanstaande woensdag vindt 
van 17.00—19.00 uur de 
kerstmarkt op de W.A. van 
Lieflandschool en de Aventu-
rijn plaats! Locatie SO lokalen 
en plein. U komt toch ook! 

Naast verkoop van eigen ge-
maakte producten is er ook 
aan de inwendige mens ge-
dacht en zal er een kerststal 
zijn.  

Bij de ingang van de W.A. van 
Lieflandschool zal er een kas-
sa staan waar u bonnen als 

betalingsmiddel 
kunt aanschaf-
fen.  

Wij kijken uit 
naar een gezelli-
ge kerstmarkt. 
En zien u graag 
aanstaande 
woensdag.  

Sinterklaasviering 

Sinterklaas is vrijdag 4 decem-
ber op onze school geweest en 
de leerlingen hebben er van 
genoten.  
Het was wel even spannend, 
want in eerste instantie kwa-
men alleen de twee pieten het 
speellokaal binnen. Zij hadden 
een brief voor juf Esther mee-
genomen van Sinterklaas. Sin-
terklaas schreef daarin dat hij 
de letters van zijn naam kwijt 
was. Er moest dus eerst naar 
de letters gezocht worden. Ge-
lukkig vonden we de letters en 
konden we Sinterklaas verwel-
komen.  
De Sint is tijdens deze ochtend 
in alle SO-groepen geweest.  
De ouderraad zorgde voor lek-
kers tijdens de ochtend voor 
alle leerlingen.  

 
De leerlingen van het VSO 
hebben lootjes getrokken en 
een gezellige ochtend in de 
eigen groep gevierd. Het was 
een leuke en gezellige Sinter-
klaasochtend.  
 
Bij deze hartelijk dank aan de 
Ouderraad voor hun mede-
werking aan dit Sinterklaas-
feest! 
 
Op de homepage van onze 
website zijn meer foto’s te vin-
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vanuit onze school zal Christa 
Kuiper daar als onderwijsas-
sistent gaan werken. De nieu-
we groep Kangoeroe zal 
straks worden gerund door 
Evelien Metz en Angelyne 
Roelands en een onderwijsas-
sistent vanuit RENN 4. Daar-
naast zijn er twee SBO groe-
pen: Moffel en Piertje. 

 

Kerstpakketten 

Leerlingen van het VSO 
mochten dit jaar de kerstpak-
ketten inpakken voor Plateau 
Openbaar Onderwijs Assen. 
In totaal zijn er ruim 400 pak-
ketten gevuld door de Vso-
leerlingen. Geweldig dat onze 
leerlingen dit weer mochten 
doen.  

Verlof en schoolverzuim 

De kerstvakantie staat weer 
voor de deur en voor een aan-
tal mensen de tijd om op va-
kantie te gaan. De Leerplicht-
wet stelt duidelijk dat vakantie 
onder schooltijd (vrijwel) on-
mogelijk is. Daarom geven wij 
u informatie over de regels 
voor schoolverzuim. Met 
schoolverzuim bedoelen we 
het wegblijven van school 
zonder toestemming van de 
directie. Schoolverzuim rond 

den van de Sinterklaasviering.  
 
Waterproject SO Boven-
bouw 
Wij, van de bovenbouwgroep,  
zijn de afgelopen weken bezig 
geweest met het waterproject 
'Ons Water in jouw klas'. Het 
is een initiatief van de over-
heid om onze kinderen duide-
lijk te maken hoe belangrijk 
water voor ons is. Door middel 
van allerlei proefjes is ons nu 
duidelijk geworden waarom 
we zuinig met water moeten 
omgaan. Water wordt name-
lijk opgevangen en moet weer 
worden schoongemaakt. Ook 
hebben we geleerd hoe we 
dat precies kunnen doen. Bij-
voorbeeld de kraan niet vol 
aan te zetten tijdens het han-
den wassen. Ook kwamen we 
er achter hoeveel water we 
zelf op één dag drinken. Dat 
was wel een colafles vol!  
Het leukst was misschien wel 
de waterleiding bouwen. Eerst 
zetten we samen een pomp in 
elkaar. Met die pomp konden 
we dan weer met buizen een 
eigen waterkringloop maken. 
De leerlingen van de boven-
bouw hebben laten zien dat ze 
goed kunnen samenwerken. 
Bovendien werden de buizen 
als door een echte vakman in 
elkaar gezet.  

 
Extra groep Trampoline 
Na de kerstvakantie zal een 
vierde groep starten op de 
Trampoline. Het betreft de 
tweede combinatiegroep clus-
ter 3 en 4. De groep Koala zal 
straks gerund worden door de 
leerkracht van RENN 4 en 

de vakantie heet ook wel luxe 
verzuim. We vinden het belang-
rijk dat ouders goed op de 
hoogte zijn van de Leerplicht-
wet. De directie is verplicht om 
verzuim te melden aan de afde-
ling Leerplicht in uw regio. Er is 
één uitzondering, namelijk als 
de aard van het beroep (bv. 
horeca of agrarische sector) 
van de ouders het onmogelijk 
maakt om in de gewone school-
vakanties op vakantie te gaan. 
Er kan dan zogenaamd “extra 
verlof” worden verleend. Hier-
voor gelden de navolgende re-
gels:  

* het verlof moet minimaal zes 
weken van tevoren worden 
aangevraagd bij de directie van 
de school 

* Er moet een werkgeversver-
klaring worden overhandigd.  

* Het verlof mag maar één keer 
per jaar worden verleend voor 
een aaneengesloten periode 
van maximaal tien schoolda-
gen.  

* Het verlof mag niet in de eer-
ste twee weken van het school-
jaar vallen.  

Het aanvragen van verlof is 
alleen mogelijk bij de directie.  

 

Cultuuronderwijs op school 

Op de W.A. van Lieflandschool 
zijn we bezig om cultuuronder-
wijs verder te ontwikkelen, hier-
voor is een expertgroep opge-
richt. 

Met cultuuronderwijs bedoelen 
we, tekenen, handvaardigheid, 
media, dramatische vorming, 
muziek en erfgoed.  

We zijn hiervoor doorgaande 
leerlijnen aan het ontwikkelen, 
dit betekent dat de leerlingen 
op hun eigen niveau alle bo-
venstaande vakken aangebo-
den krijgen. 

Om binnen de W.A. van Lief-
landschool cultuur en erfgoed 
een meer zichtbare plaats te 
geven willen we ook school-
breed een 4-tal vrijdagmidda-
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gen vullen met diverse aspec-
ten van cultuuronderwijs.  

Er zijn per afdeling 4 work-
shops gepland op 29 januari, 5, 
12 en 19 februari. 

Op het SO krijgen de leerlingen 
de activiteiten in hun eigen 
groep aangeboden, op het VSO 
wordt groepsdoorbrekend ge-
werkt. 

Enkele voorbeelden van de 
workshops: Garage TDI 
(theater) met  “De koffer van 
Sam”, voorlezen in het Drents 
en Theaterschool Jan Postema. 

We hebben deze 4 middagen 
het thema Streetlife meegege-
ven. En dit in de ruimste zin 
van het woord.  

Voor het SO zal vooral de ei-
gen straat een grote rol kunnen 
spelen, voor het VSO kan het 
wat ruimer gezien worden.  

Het is de bedoeling in april/mei 
nog eens 4 vrijdagmiddagen op 
deze manier te vullen, maar 
dan met eigen personeel. 

Misschien zijn er ook ouders 
die het leuk vinden om een 
workshop te geven en/of mee 
te helpen! Meld je gerust aan 
met ideeën en hulp!!!  

Namens de expertgroep  

Cultuur, Els Altena en Hennie 
Hilberts 

 

Zwemmen SO-groepen 

Ook dit schooljaar zwemmen 
een aantal groepen van het SO 
wekelijks met de eigen groep in 
het zwembad in ons gebouw. 
Deze zwemmomenten met de 

eigen groepsleerkracht zijn 
niet gericht op zwemles, maar 
zijn onderdeel van het lespro-
gramma en richten zich op 
lichamelijke beweging en het 
onderhouden van de waterge-
wenning. Twee blokken dit 
schooljaar bieden we extra 
zwemmomenten aan voor 
leerlingen zonder A-diploma 
en leerlingen die geen zwem-
les in de vrije sector ontvan-
gen. Wij bieden geen A-
diploma, maar deze leerlingen 
zwemmen gedurende 10 we-
ken op de vrijdagochtend een 
half uurtje per week in een 
klein groepje met de vakleer-
kracht bewegingsonderwijs. 
Deze leerlingen krijgen zwem-
vaardigheden aangeboden om 
de veiligheid in het water te 
vergroten.   

 

Decembermaand 

Nog een paar dagen en dan 
start de kerstvakantie. Mo-
menteel heerst er een gezelli-
ge kerstsfeer in de school. De 
lichtjes in de kerstbomen in 
alle groepen branden gezellig. 
Op donderdag 17 december 
zal er in het VSO een lunch 
voor de leerlingen plaatsvin-

den in de Theaterzaal. Voor 
de leerlingen van het SO staat 
er diezelfde middag een 
lunchbuffet in de groepen 
klaar. Leerlingen hoeven deze 
dag geen eigen brood mee te 
nemen. De vrijdag voor de 
vakantie sluiten we gezellig af. 
Er vindt een alternatief pro-

gramma plaats.  

 

Kerstvakantie 

19 december t/m 3 januari 

We wensen iedereen een hele 
fijne kerstvakantie. Geniet van 
de feestdagen en namens het 
team van de W.A. van Lief-
landschool wensen wij ieder-
een een goede jaarwisseling 
toe en een 2016 met veel 
mooie momenten! 

 

Bijlage:  

Activiteitenkalender  

kerstvakantie van het  

Duurzaamheidscentrum  

Assen.  
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