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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Afspraak van de week 

 Wist u dat? 

 Vanuit het team 
- Bouw MFA 
- Schooltuin 
- Gezinsviering 10 april 
- Klasseplan 
- Geen speelgoed mee 

naar school 
- Gezonde school 

 Leerlingenraad 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en directeur: 

MIB-er juf Lia 
Week 14: 4 en 5 april 
Week 15: 12 april 
Week 16: 18 en 19 april 
 

Directeur juf Anneke   
Week 14: 4 t/m 6 april 
Week 15: 11 t/m 13 april 
Week 16: 18 t/m 21 april 

 
Indien u vragen hebt n.a.v. 
deze nieuwsbrief of over de 
dagelijkse gang van zaken op 
school, loop dan de school 
binnen en ga in gesprek met 
de leerkracht en/of de 
directeur. 

 

 

BELANGRIJKE DATA 
 
05-04 Oudervereniging vergadering 
06-04 Juf Sandra start weer met 

werken! 
07-04 Juf Sandra jarig 
10-04 Gezinsviering in katholieke 

kerk 
11-04 Leerlingenraad 
13-04 Alle kinderen vrij i.v.m. 

studiedag team 
18-04 Juf Elise start weer met 

werken 
18-04 Koffie-uurtje voor alle 

ouders/verzorgers 
19-04 Eindtoets groep 8 (Route 8) 
22-04 Koningsspelen op school 
23 april t/m 8 mei   Meivakantie 
09-05 Luizencontrole 
16-05 Alle kinderen vrij  2e Pinksterdag 

17-05 Weer naar school 
24-05 Koffie-uurtje 
24-05 Oudervereniging vergadering 
30-05 Juf Elise jarig 
31-05 Start Avond 4-daagse 
                        
AFSPRAAK VAN DE WEEK 
De afspraak van vorige twee  weken 
was: 
Alle ouders/verzorgers verlaten bij 
de eerste  bel om 08.28 uur de 
school. Hierdoor is het om 08.30 uur 
rustig in de school en kunnen de 
lessen ongestoord beginnen. 
Deze afspraak wordt keurig 
nageleefd. Daar zijn we als team erg 
blij mee! 
 
Afspraak voor deze week: 
We gaan deze week er op letten dat 
er zachtjes en rustig 
gepraat/gelopen wordt in de school. 

 
WIST U DAT? 
 
- Meester Ronald de leerlingen van 

groep 3&4 voor de gek heeft 
gehouden met een 1 april grap? 

- Juf Anneke een 
schoolleidersopleiding volgt? 

- Zij daarvoor geregeld naar Zwolle 
moet? 

- Zij in het kader van deze 
opleiding a.s. donderdag en 
vrijdag voor een studie 2-daagse 
naar Steenwijk moet? 

VANUIT HET TEAM 
 
Bouw nieuw schoolgebouw 
De bouw van ons nieuwe 
schoolgebouw (MFA Assen-Oost) 
verloopt voorspoedig. 
Als alles volgens plan verloopt 
kunnen wij na de Kerstvakantie (dus 
januari 2017) starten in het nieuwe 
gebouw. 
De gemeente is nu in overleg met 
het bouwbedrijf om te bespreken 
wanneer wij met de leerlingen naar 
het bouwterrein kunnen om de 
bouw te bekijken. 
Dit gebeurt natuurlijk onder 
deskundige begeleiding zodat de 
veiligheid van alle kinderen en 
begeleiders gewaarborgd is. 
 
Schooltuin 
Helaas hebben zich geen 
ouders/verzorgers/opa’s/oma’s 
beschikbaar gesteld om te komen 
helpen bij de schooltuin. 
Als we volgende week nog geen 
aanmeldingen hebben zijn wij als 
school genoodzaakt om af te zien 
van de schooltuin. 
Dat zou erg jammer zijn. Het is voor 
de kinderen een erg leerzaam 
proces.  
Dus wilt u nog structureel komen 
helpen dan kunt u zich aanmelden 
bij een leerkracht of bij de directeur. 
 
Gezinsviering 10 april a.s. 
Zondag 10 april is er om 10.00 uur 
een gezinsviering in de katholieke 
kerk. Alle kinderen van school zijn 
van harte welkom. We zoeken nog 
kinderen die een stukje willen 
voorlezen. 
Indien uw kind een stukje wil 
voorlezen dan kan hij/zij dat melden 
bij de groepsleerkracht. 
De kinderen die voorlezen krijgen 
het stukje tekst ter voorbereiding 
mee naar huis. 
Het adres van de kerk is: 
Dr. Nassaulaan 3, Assen 
 
Klasseplan  
Enkele leerkrachten maken hun 
weekplanning in Klasseplan. De 
overige leerkrachten gaan dit 
binnenkort ook doen. Een voordeel 
van Klasseplan is dat er voor de 
leerlingen een app is op de iPad. Met 
deze app kunnen ze zelf zien wat ze 
per dag of per week van een bepaald 
vak moeten  maken. Ze kunnen ook 
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aangeven of ze de “stof” van die dag 
goed hebben begrepen en goed 
hebben gemaakt of dat ze het best 
nog wel moeilijk vinden. 
In groep 6/7/8 zijn de leerlingen 
deze week met de app gestart. 
 
Geen speelgoed mee naar school 
We merken dat er steeds meer 
kinderen speelgoed meenemen naar 
school. 
Dit zorgt voor onrust in de school en 
op het schoolplein. 
Ook zijn de kinderen verdrietig als 
het speelgoed per ongeluk stuk gaat. 
Daarom een vriendelijk doch 
dringend verzoek om het speelgoed 
thuis te laten. 
 
Gezonde school 
We willen als school graag een 
bijdrage leveren aan de gezondheid 
van de leerlingen. 
Daarom stimuleren wij het drinken 
van water en het eten van 
fruit/brood in de ochtend-  en 
middagpauze. 
Op school hangt ook de schijf van 5. 
Daar wordt in de klassen de 
komende weken aandacht aan 
besteed. 
Wilt u uw kind daarom geen snoep 
en/of koek mee naar school geven? 
Een lekker en gezond alternatief  
voor de ochtenpauze is bijvoorbeeld: 
Komkommer, wortel, paprika, 
cherrytomaatjes, rozijnen, appel, 
mandarijn, peer, sinaasappel en 
noten. 
 

 
 
 
LEERLINGENRAAD 
Volgende week maandag (11-04) zal 
de volgende leerlingenraad 
gehouden worden. 
 
 

VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
Vanavond is er een vergadering van 
de oudervereniging. 
De vergadering begint om 19.00 uur. 
De volgende agendapunten komen 
in ieder geval aan de orde: 

 Koningsspelen 

 Avond 4-daagse 
 
 
Medezeggenschapsraad 
Er is geen vergadering van de MR 
geweest. Er is dus niets nieuws te 
melden. 
 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
De komende weken zal het thema bij 
ons in de klas zijn groeien en 
bloeien. We zijn op dit thema 
gekomen door de moestuintjes. 
Vorige week hebben we de 
moestuintjes gezaaid en sommige 
beginnen al te ontkiemen. Alle 
kinderen hebben ook een bruine 
boon geplant maar die laten nog 
even op zich wachten. 
 
De letter van de week is de letter M 
van moestuintje, Madelin, mes, 
maan, mok, melk… 
 
Gisteren zijn we begonnen met het 
maken van een bloemenwinkel in de 
klas. Hiervoor zoeken wij nog nep 
bloemen of plantjes die de kinderen 
kunnen “verkopen” aan elkaar in de 
klas. Ook plastic bloempotjes zijn 
van harte welkom! 
 
“Juf hoe lang duurt het nog voordat 
juf Elise weer terug komt?” Daarom 
hebben we nu een kalender gemaakt 
zodat we kunnen zien hoeveel 
nachtjes we nog moeten slapen 
voordat juf Elise er weer is. Elke dag 
strepen we een dag af. 
 
 
Groep 3-4  
We zijn gestart met een nieuw blok 
van rekenen. Dit koppelen we aan 
het thema bouwen. Meester laat 
een echt huis bouwen en dat volgen 
we met z’n allen. Zo hebben we al 
een filmpje van meester zijn huidige 
huis bekeken en foto’s van het 
nieuwe huis. Ook wordt de 
bouwtekening aandachtig bekeken.  

Groep 3 leert de even en oneven 
getallen en groep 4 leert de stappen 
van 3. Dit is mooi te combineren. In 
de klas hebben we daarom een 
“even” voetpad gemaakt en op het 
plein maakten we hinkelbanen van 
even/oneven getallen en de tafel van 
3. Thom kwam het verst! 
 

 
 

 
 
Kijkt u eens goed naar dit antwoord 
van Arlando! Fantastisch!! 
 

 
 
 
 
Groep 5 
We starten met een nieuw blok van 
rekenen. Het thema is: op camping 
“De mierenhoop”. We gaan oefenen 
met leessommen, cijferen met 
honderdtallen en delen met rest. 
We maken de taaltoets en het 
controledictee van spelling. 
We hebben al een aantal zeer leuke 
spreekbeurten gezien en daar gaan 
we de komende  weken mee door. 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj72_fv3ffLAhXF6g4KHU8pAZIQjRwIBw&url=http://hungryforhealthyfood.com/nieuwe-schijf-5/&psig=AFQjCNFh7lqAD5R7ZnsGKP7dwaYkT4OX4g&ust=1459953760536879
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Groep 6, 7 en  8: 
Ook in groep 6/7/8 zijn we in een 
nieuw blok van rekenen begonnen. 
We werken veel aan sommen met 
breuken en verhoudingstabelen. We 
werken ook veel met kommagetallen 
zowel met keer, gedeeld door, plus 
als min sommen.  
 
Dinsdag 5 april zal de fietscontrole 
plaatsvinden en worden alle fietsen 
gekeurd voor het praktisch 
verkeersexamen op 12 mei. Het 
theorertische deel van het 
verkeersexamen zal aanstaande 
donderdag al plaatsvinden. We 
hopen natuurlijk dat alle leerlingen 
hier een voldoende voor halen.  
 
Afgelopen week zijn we met 
geschiedenis begonnen in de Anne 
Frank krant. We leren hierbij veel 
over de 2

e
 wereld oorlog en hoe het 

leven in die tijd was. Naast het 
werken in de Anne Frank krant kijken 
we ook naar de afleveringen van 13 
in de oorlog om een nog duidelijker 
beeld te krijgen van de 
gebeurtenissen die zich in de die tijd 
afspeelden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor het vak techniek werken we nu 
met lessenserie ‘talentenkijker’ die 
aangeboden wordtdoor het VHTO 
(landelijk expertisebureau 
meisjes/vrouwen en betá/techniek). 
We leren hierbij veel over de 
beroepen op wetenschappelijk en 
technisch gebied en of we daar zelf 
ook talenten voor bezitten. Op de 
website www.ditdoeik.nl wordt aan 
de hand van filmpjes duidelijk 
gemaakt wat de vele verschillende 
beroepen precies inhouden.    
 
Donderdag  7 april krijgen de 
kinderen van groep 6/7/8 een 
klasselunch van het programma ‘ik 
eet het beter’ aangeboden. Het zal 
een gezonde lunch zijn, waarbij de 
leerlingen ook leren dat gezond eten 
ook erg lekker en leuk kan zijn. De 
kinderen van groep 6/7 en 8 hoeven 
deze dag dus geen lunch mee naar 
school te nemen. Meer informatie 
over het programma van ik eet het 
beter kunt u vinden op 
www.ikeethetbeter.nl   
 
Juf Sandra start komende woensdag 
weer met lesgeven bij groep 6/7/8. 
Ook op donderdag 7 april (de 
verjaardag van juf Sandra) zal zij 
werkzaam zijn in groep 6/7/8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 14 april gaan de kinderen van 
groep 6/7/8 naar de Junior TT dag 
Assen. Het rpogramma start om 12 
uur bij de tt baan en zal eindigen 
rond 14.45 uur. De kinderen moeten 
op deze dag allemaal op de fiets naar 
school komen.  
 
Klasseplan app. In groep 6/7/8 
werkten we al het hele schooljaar 
met een papieren weektaak, maar 
vanaf deze week gaan we het op de 
i-pads uitproberen met de klasseplan 
app. De kinderen kunnen hierop zien 
welke lessen ze elke dag en de hele 
week moeten maken. Bij elke  les 
staat er een doel vermeld waaraan 
ze die les werken. Wanneer de 
leerlingen hun les hebben gemaakt 
kunnen ze dit afvinken in de app en 
kunnen ze aangeven in hoeverre ze 
hun doel behaald hebben. Ze geven 
dit aan met behulp van sterren.  
 
Signaleringslijst JGZ Groep 7: 
wilt u ervoor zorgen dat de 
leerlingen van groep 7 de brief van 
GGD Drenthe die vorige week mee is 
gegaan (met daarin een 
signaleringslijst van JGZ )uiterlijk 
woensdag 6 april ingevuld op school 
hebben ingeleverd? Alvast bedankt.  
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