
 
Agen da 

18-22 januari: CITO week 

 

1 februari: SO start thema: 
In het verkeer 

2 februari: Studiemiddag 
team, leerlingen om 12 uur 
vrij.  

 

8-12 februari: Contactweek 

 

 

Kerstmarkt 2015 

Wat was het sfeervol, gezellig 
en leuk!  Wij kijken terug op 
een geslaagde, drukbezochte 
kerstmarkt.  

Bij deze hartelijk dank aan de 
leden van de ouderraad voor 
hun hulp en inzet.  

En we danken alle ou-
ders/verzorgers die, in de aan-
loop naar de kerstmarkt, in de 
groepen hebben geholpen om 
mooie, leuke producten met 
de leerlingen te maken. Harte-
lijk dank! 

Een impressie van de kerst-
markt vindt u op de homepage 
van onze website.  

 

Teambijeenkomst met de  

algemeen directeur 

Donderdag 17 december heeft 
algemeen directeur van Pla-
teau de heer Paul Moltmaker 
een bezoek gebracht aan de 
W.A. van Lieflandschool.  Tij-
dens een informeel gesprek 
zijn verschillende thema’s be-
sproken: passend onderwijs, 
veranderende instroom van de 
leerlingpopulatie op het 
(V)SO, de nieuwe CAO, ver-

anderende schooltijden etc.  

We kijken terug op een goed 
gesprek en waarderen het dat 
de algemeen directeur op infor-
mele wijze het gesprek aan 
gaat met de schoolteams van 
alle Plateauscholen. Op deze 
wijze kan het Plateau-beleid 
nog beter worden afgestemd op 
de ambitie van de scholen om 
het primaire proces te verbete-
ren.  

Samenwerkingsverband 22-

01 (SWV 22-01) 

Zoals wellicht bekend maakt 
onze school uit van het Samen-
werkingsverband Primair On-
derwijs 22-01 van de gemeen-
ten Assen, Tynaarlo, Midden-
Drenthe en Aa en Hunze.  

Het SO is aangesloten bij SWV 
PO 22-01 en het VSO bij SWV 
VO 22-01.  

Het Samenwerkingsverband is 
een vereniging van elf school-

besturen van alle scholen voor 
primair onderwijs in deze re-
gio. Het Samenwerkingsver-
band heeft tot doel een sa-
menhangend geheel van zorg-
voorzieningen binnen en tus-
sen scholen en in samenwer-
king met speciale scholen 
voor basisonderwijs te realise-
ren en wel zodanig dat zoveel 
mogelijk leerlingen een onon-
derbroken ontwikkelingspro-
ces kunnen doormaken.  

Informatie over de ontwikkelin-
gen binnen ons Samenwer-
kingsverband kunt u vinden 
op:  

www.passendonderwijs-po-

22-01.nl  

Op deze website kunt u zich 
ook aanmelden voor de 
nieuwsbrief, daarin vindt u o.a. 
veel nuttige informatie over 
passend onderwijs in het Sa-
menwerkingsverband.  Hier is 
ook een link naar de website 
van het Samenwerkingsver-

17 februari: 19.00-21.00 
Open avond Pro Assen  

 

23 februari: 19.30 uur MR-
vergadering.  

 

 

29 febr. t/m 6 mrt 

VOORJAARSVAKANTIE 
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zie en ei! Of wat dacht u van 
een heerlijke gezonde 
smoothie?  

 

Nieuws van de medezeg-

genschapsraad (MR) 

Sinds onze vorige bijdrage 
aan de nieuwsbrief zijn er on-
dertussen al weer 2 MR-
vergaderingen geweest, na-
melijk op 24 november en 12 
januari.  Naast de reguliere 
onderwerpen kwamen tijdens 
deze vergaderingen de 
schooltijden en de voorberei-
ding van de algemene ouder-
avond aan de orde.  

 

Enquête aanpassing school-
tijden 

Afgelopen najaar heeft de MR 
een enquête gehouden om 
ouders en verzorgers de mo-
gelijkheid te geven een voor-
keur uit te spreken omtrent het 
voorstel tot aanpassing van de 
schooltijden. Ook het team 
van de W.A. van Liefland-
school heeft zijn voorkeur kun-
nen aangeven. Het resultaat 
van de enquête en de peiling 
onder het team heeft geleid tot 
een duidelijke voorkeur voor 
aangepaste schooltijden met 
ingang van schooljaar 2016-
2017. Zoals u ook in onze 
brief heeft kunnen lezen, heeft 
de MR ingestemd met het 
voorstel tot wijziging van de 
schooltijden met ingang van 1 
augustus 2016. Bij deze be-
slissing zijn de belangen van 
leerlingen, ouders/verzorgers 
en school meegenomen. Hier-
bij wil ik iedereen bedanken 
die heeft deelgenomen aan de 
enquête.  

 

Algemene ouderavond 

Dinsdag 22 maart wordt de 
algemene ouderavond gehou-
den. Tijdens de vergadering 
hebben we gesproken over de 
invulling van de avond. In de 
volgende nieuwsbrief volgt 
meer informatie. Noteer de 

band VO 22-01 geplaatst.  

 

Baby, peuter en kleuter 

markt 

Tijdens de Nationale Voor-
leesdagen staat Bibliotheek 
Assen op zaterdag 30 januari 
in het teken van baby’s, peu-
ters en kleuters tijdens een 
speciale informatiemarkt. Op 
deze markt kunnen kinderen 
en (groot)ouders van nul- tot 
zesjarigen kennis maken met 
de bibliotheek en het aanbod 
in en rond Assen voor deze 
leeftijdsgroep. De bibliotheek 
wordt deze middag gevuld 
met allerlei leuke 
en interessante kraampjes, 
van kinderopvang tot kinder-
boerderij en van theater tot 
fotostudio. Kraampjes en leu-
ke activiteiten. 

Bezoek interessante kraam-
pjes, ontdek de interactieve 
speurtocht door prentenboe-
kenland, laat je kinderen 
schminken, knutselen en voor-
lezen, ga samen op de foto 
met het geitje uit het Prenten-
boek van het Jaar 2016 en 
nog veel meer! 
Zaterdag 30 januari 2016 / 
13.00 – 17.00 uur / Bibliotheek 
Assen in De Nieuwe Kolk. De 
toegang is gratis.  

 

Gezonde schoolkantine 

Iedere dinsdag en vrijdag kun-
nen leerlingen van het VSO 
gebruik maken van de school-
kantine. De samen-
stelling van de lek-
kernijen wisselen 
regelmatig. Hierbij 
wordt gebruik ge-
maakt van gezonde 
producten. Zo ook 
een heerlijk pita-
broodje met spina-

datum alvast in uw agenda! 

 

Namens de MR, 

Wilko Gaastra, voorzitter 

 

Nieuwe vloerbedekking 

Alle inloopmatten in het Scha-
kelveld waren aan vervanging 
toe. De afgelopen twee weken 
is er hard gewerkt en zijn alle  
matten bij de diverse ingangen 
vervangen door nieuwe vloer-
bedekking.  

Energy Challenge! 

Wij (de SO bovenbouwgroep) 
doen mee aan de Energy chal-
lenge. Dit is een project waar 
we bezig gaan met energie. We 
denken met zijn allen na over 
wat wij belangrijk vinden voor 
het milieu.  Bijvoorbeeld: de 
deuren dicht doen en minder 
water gebruiken!  

We hebben op school al geke-
ken naar de zonnepanelen, dat 
was erg interessant.  

Donderdag 21 januari gaan wij 
naar de kick-off van de Energy 
Challenges. Hiervoor hebben 
wij allemaal dingen gedaan. We 
hebben een naam bedacht, een 
filmpje gemaakt waar we ons-
zelf voorstellen en een logo 
gemaakt. De naam die we heb-
ben bedacht is:  

De stroomleiders!  

Ons logo staat hierboven.  

Ons filmpje kun je hier bekijken: 

 
https://www.youtube.com/watch
?v=w2GeOzWdZpY 

 

Tijdens de kick-off bekijken we 
de filmpjes van de andere 
scholen. Als we dat hebben 
gedaan, gaan we workshops 
volgen. We gaan knutselen met 



afval, dansen en muziek ma-
ken.  

Wij hebben er zin in! Doen jullie 
ook mee met onze Energy 
Challenge? 

 

Het ouderklankbord 

Op de W.A. van Lieflandschool 
zijn ouders en school gezamen-
lijk verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling en goed (passend) 
onderwijs aan de kinderen. 
Tussen school en ouders / ver-
zorgers is sprake van een pe-
dagogisch bondgenootschap. 
Effectieve samenwerking met 
ouders vindt plaats op kind-
groep-school niveau en richt 
zich vooral op de talenten van 
de kinderen. Actieve informatie-
verstrekking door de scholen is 
onontbeerlijk voor nu en de toe-
komst. Een open houding van 
personeel naar ouders is hierbij 
een voorwaarde. Van ouders 
vraagt dit een bewustzijn van 
het belang van ouderbetrokken-
heid. 

Onze school wil de ouderbe-
trokkenheid op de W.A. van 
Lieflandschool vergroten en het 
pedagogisch bondgenootschap 
versterken. Naast een formele 
medezeggenschapsraad (MR) 
en ouderraad (OR), heeft de 
W.A. van Lieflandschool een 
ouderklankbord opgericht, 
waarbij een groep ou-
ders/verzorgers een aantal ke-
ren per jaar bespreekt op welke 
wijze het bondgenootschap kan 
worden versterkt. 

De werkgroep houdt zich bezig 
met o.a. de volgende onderwer-
pen: klassenouders, telefoon-
lijst, ouders in de klas, familie-
kalender, communicatie etc. 

Wij zijn op zoek naar belang-
stellende ouders of verzorgers, 
dus mocht u interesse hebben, 
neemt u dan contact op met 
Esther Boelens. 
(esthersmit@liefland-assen.nl)  

 

 

 

 

Nieuws van de Trampoline 

Vrijdag 22 januari is de offici-
ële opening van de Trampoli-
ne. 

Het wordt een echte feestdag 
voor de leerlingen en ouders. 

Vrijdagochtend zijn er allerlei 
activiteiten gericht op het cir-
cus.  

Om elf uur komen de ouders 
naar het leerplein waar wat 
lekkers is. De leerlingen ko-
men ook naar het leerplein en 
dan zal het lint doorgeknipt 
worden en is de Trampoline 
geopend. 

Later op de middag is er nog 
een opening voor de genodig-
den vanuit betrokken instan-
ties en collega’s van andere 
scholen. De volgende nieuws-
brief zullen we een verslag uit 
brengen van de opening!  

 

VSO Informatieavond 

Op dinsdag 8 maart organi-
seert onze school een infor-
matieavond. Deze avond is 
bestemd voor ouders/
verzorgers van leerlingen uit 
het SO van 10 jaar en ouder. 
Noteer het vast in uw agenda. 
Meer informatie zal volgen.  
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