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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het nieuwe schooljaar is begonnen.
Maandag 3 september hebben we met alle
kinderen en aanwezige ouders het nieuwe
schooljaar feestelijk geopend. In het
taaltheater was er voor iedereen
champagne.

We beginnen het schooljaar weer met de
Gouden Weken.
De Gouden Weken zijn de eerste weken van
het schooljaar, de periode tot en met de
herfstvakantie. Ze zijn bij uitstek geschikt
om een fundament neer te zetten voor een
goede groepsvorming.
Bij de Gouden Weken ligt het accent op
groepsvormende activiteiten en
oudercontact. Deze beginfase is
doorslaggevend voor het ontwikkelen van
een positief klimaat en het gezamenlijk
vaststellen van normen.
In de klassen worden groepsvormende
activiteiten ingezet. De kinderen leren

Na het aftellen en het geknal van de
confettikanonnen hebben we iedereen een
gelukkig nieuw schooljaar gewenst!

De vakantie is voorbij, een nieuw schooljaar
ligt voor ons.

elkaar beter kennen, waardoor ze meer
begrip voor elkaar hebben en meer van
elkaar kunnen verdragen wanneer het even
wat moeilijker gaat. Samen leren van en
met elkaar staat hierbij centraal. De
gedragsverwachtingen worden besproken in
klassengesprekken. Van daaruit kunnen
afspraken gemaakt worden.

meestal heel veel informatie
vinden, waarvan je sommige informatie wel
kan gebruiken, maar andere informatie
juist weer niet. Wat je hierbij zult leren is
om de belangrijke informatie eruit te halen
en om dit in het kort samen te vatten. En
natuurlijk leer je met zo’n presentatiekring
ook om te spreken voor een groep.
Bij deze brulboei ontvangt u, zoals
hierboven
aangegeven, deze
keer ook de
jaarkalender.
Vanaf groep 4
vindt u bij de
kalender ook de
informatie over
de kringen en de
benodigde
formulieren voor
dit jaar.
Deze formulieren
delen we een keer per jaar (nu dus) uit.

Ik ben Marlies Keizer, ben 29 jaar en woon
in Assen. In 2010 ben ik afgestudeerd aan
de pabo en
werk sindsdien
voor Plateau.
De afgelopen
vier jaren heb
ik op OBS
Kloosterveen
gewerkt,
voornamelijk in
de bovenbouw.
Voor de
zomervakantie heb ik de Master
Talentontwikkeling en Diversiteit afgerond.
Dit is een studie waarbij het gaat om het
onderwijs aan alle leerlingen, niet alleen aan
hoogbegaafden of aan speciale leerlingen,
maar echt aan iedereen. En van iedereen
vervolgens de talenten te bevorderen.
In mijn vrije tijd ben ik na een lange
blessure weer begonnen met korfballen.
Daarnaast houd ik van reizen en lezen.
Ik heb een prettige start gehad waarbij ik
mij heel welkom voel op de Driemaster. Ik
heb dan ook erg veel zin in het komende
schooljaar en de jaren daarna!

Hoofdluis is een veel voorkomend probleem.
Hoofdluis is niet gevaarlijk en ook niet het
gevolg van slechte hygiëne. Je hoeft je er
zeker niet voor te schamen. Wel kan
hoofdluis erg vervelend zijn, omdat het
jeuk kan veroorzaken.
Hoofdluis is vooral besmettelijk door
direct haarhaarcontact.
Overdracht via
jassen, mutsen,
beddengoed etc. is
nooit aangetoond.
Luizen vliegen of
springen niet.
Om te voorkomen
dat kinderen elkaar
in de klas besmetten, worden op school
regelmatig alle kinderen gecontroleerd op
hoofdluis. Deze controles vinden plaatst na
elke schoolvakantie. Wanneer u als ouder
hoofdluis constateert bij uw kind is het
belangrijk dit door te geven aan de

Bij deze eerste Brulboei van dit schooljaar,
ontvangt u tevens de
activiteitenkalender. Hierin
staan voor het hele
schooljaar de activiteiten,
vakanties en studiedagen
gepland, die tot op heden bekend zijn.

Vanaf groep 4 krijgen de kinderen te
maken met het geven van een presentatie,
in de vorm van een spreekbeurt, praten
over een actualiteit, of het maken van een
werkstuk. Hier zit per schooljaar een
opbouw in.
Van het houden van een presentatie leer je
veel: je leert om zelf informatie te zoeken
over een bepaald onderwerp. Je zult dan

2

leerkracht of aan de directie. Er zal dan
een extra hoofdluiscontrole gedaan worden
in de klas van uw kind.
De controle op hoofdluis gebeurt door de
ouderwerkgroep hoofdluis. Wij zijn erg blij
met deze ouders, samen gaan wij de
verspreiding van hoofdluis tegen. Wel is
het zo dat deze ouders een paar extra
handen goed kunnen gebruiken. Bent u die
ouder die onze ouderwerkgroep hoofdluis
wilt komen versterken, dan bent u meer
dan welkom. U kunt zicht hiervoor opgeven
bij de leerkracht van uw kind of bij juf
Esther van de administratie

Op onze school gebruiken we in de lokalen
handdoeken, theedoeken en
schoonmaakdoekjes. Het
is de gewoonte dat
ouders die voor ons
wassen. Dit willen we dit
jaar ook weer doen. Elke
week geven we de
gebruikte doeken aan een van de kinderen
mee. We hopen dat u bereid bent ons
hierbij weer te helpen.

In het kader van 24 uur Assen kunnen
kinderen op zaterdag 8 september gratis
kennis maken met
diverse sporten.
’s Ochtends
inschrijven voor een
trainingsblok.
Begintijd: 9.30 uur
en eindtijd 14.00
uur. Kijk voor de
juiste tijden en informatie op de site van
de sportclubs.
Activiteit:
GEWICHTHEFFEN
Club:
Milo
Waar:
Sporthal de Timp
Leeftijd:
6 t/m 12 en 13 t/m 16 jaar
Site:
www.Milo-Assen.nl
Activiteit:

Club:
Waar:
Leeftijd:
Site:
Activiteit:
Club:
Waar:
Leeftijd:
Site:

Omnigym
Sporthal de Timp
4 t/m 10 en 11 t/m 16 jaar
www.omnigym.nl
JUDO
Asahi
Dojo naast sporthal de Timp
6 t/m 12 jaar
www.asahibudo.nl

Activiteit:
Club:
Waar:
Leeftijd:
Site:

BOKSEN VOOR JEUGD
Boksteam Assen
Sporthal de Timp
10 t/m 18 jaar
www.boksteamassen.nl

Activiteit:
Club:
Waar:
Leeftijd:
Site:

SCHERMEN
sv Desperado
Sporthal de Timp
6 t/m 10 en 11 t/m 16 jaar
www.svdesperado.nl

Activiteit:
Club:
Waar:
Leeftijd:
Site:

VOLLEYBAL
Sudosa-Desto
Sporthal Olympus
6 t/m 12 jaar
www.sudosa-desto.nl

Activiteit:
Club:
Waar:
Leeftijd:
Site:

STOEPKRIJT
BBVN
Voor tribune sporthal
Olympus
1 t/m 6 jaar
www.noorderparkassen.nl

Activiteit:
Club:
Waar:
Leeftijd:
Site:

KLAVERJASSEN
BBVN
Sporthal de Timp
Vanaf 16 jaar
www.noorderparkassen.nl

Activiteit:
Club:
Waar:
Wanneer:

BASKETBAL
Assist
Sporthal de Spreng
7 september 19.00 uur tot 8
september 19.00 uur (de hele
nacht door)
Alle leeftijden
www.assistassen.nl

Leeftijd:
Site:

TURNEN EN GYMNASTIEK
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0800-5010, tussen 10.00 en 15.00 uur
(gratis) op schooldagen of mail uw vraag
naar vraag@oudersonderwijs.nl.

Meetrainen? Altijd al willen voetballen? In
de maand september kun je vrijblijvend
kennismaken met Achilles 1894. Kom
meetrainen bij één
van de vele teams
die Achilles 1894
rijk is. Jongens,
meisjes, senioren,
dames of veteranen,
ze voetballen
allemaal bij Achilles.
De trainingen vinden
wekelijks op diverse
tijden plaats op het sportpark in Marsdijk,
Martin Luther Kingweg 11. Vooraf
aanmelden hoeft niet. Kom gewoon naar
Achilles 1894 ook al heb je nog niet eerder
gevoetbald. Vanaf 4 jaar kun je bij onze
kabouters al spelenderwijs kennismaken
met voetbal. Kijk voor meer info op
www.achilles1894.nl.
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Er is een nieuwe wijkagent, Jens
Stoetman. U kunt bij hem terecht voor
vragen, klachten en of ideeën omtrent uw
leefomgeving. Er wordt nog gekeken naar
mogelijkheden voor een wijkspreekuur.
Zodra hierover meer bekend is, hoort u dit
van ons. U kunt de wijkagent bereiken door
een mail te sturen naar:
Jensstoetman@politie.nl.

Iedere dinsdagmiddag van 13.30 uur tot
14.30 uur houdt een maatschappelijk
werker van het buurtteam Vaart Welzijn
spreekuur in de MFA Pittelo.

Een vraag over onderwijs? Bel
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september: * Informatieavond
september: * Brulboei 2
september: * Open dag Plateau
september: * Junior TT-dag groep 6/7
en groep 7/8

Cafetaria
‘de Boemerang’
Vaart N.Z. 248
9406 CV Assen
(0592) 352204

De lekkerste in snacks

Geers bandenservice
Voor banden, uitlaten, accu’s en
periodieke onderhoudsbeurten

Verbonden met de buurt!

De zaak waar klant nog koning is

Voor al uw boeken, wenskaarten,
tijdschriften en cadeauartikelen.
_______________________________
____________________

Bosstraat 58
9401 PV Assen
Tel (0592) 310174

Bruna, Nobellaan 243, tel. (0592) 356 594
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