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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoera!
Yousra uit
groep 1/2a
heeft een
broertje
gekregen.
Hij heet
Abdelilah.
Heel veel
plezier en
geluk
gewenst
samen!
Alle
kinderen van groep 1/2a hebben samen een
knutselwerkje voor ze gemaakt.

Afgelopen maandag, 17 september, zijn er
een aantal kleuters naar de bibliotheek in

De Nieuwe Kolk geweest. Ze werden met
een speciale bus opgehaald. In de
bibliotheek hebben ze de feestelijke
opening van de Voorleeskaravaan
bijgewoond.

De Voorleeskaravaan is een project waarbij
pabostudenten wekelijks thuis voorlezen
aan een kleuter in een gezin met een
migratie-achtergrond. Het doel van het
project is om lezen en voorlezen te
stimuleren en de taalvaardigheid van

kinderen te vergroten.
Wethouder Gea Smith gaf het startsein
door zelf het eerste verhaal voor te lezen.
Daarna hebben de kleuters kennisgemaakt
met de student die hen thuis komt
voorlezen.

14.15 tot 15.00 uur spelletjes doen. We zijn
op zoek naar ouders die ons bij de
spelletjes kunnen helpen.
Het inschrijfformulier hangt aan de deur
van de klas. Heeft u vragen, neem even
contact op met juf Ellen of juf Suzan.
De kinderen kunnen uw hulp goed gebruiken.

Het komt soms voor dat een aantal van
onze ouders tussen de middag over het
schoolplein van de Lichtbaak loopt. Ook
gebeurt het dat kinderen van de
Driemaster tussen de middag over het plein
van de Lichtbaak fietsen. Dit zorgt voor
onoverzichtelijke of gevaarlijke situaties
omdat de kinderen van de Lichtbaak dan
pauze hebben. We verzoeken u dan ook om
tussen de middag buitenom het schoolplein
te lopen.

Donderdagavond 8 november wordt in de
MFA de jaarlijkse
lampionnenshow
gehouden. Alle kinderen
van de Driemaster, de
Lichtbaak en de
kinderopvang gaan weer
een mooie lampion
maken die ze graag aan u willen laten zien.
Eind oktober of begin november ontvangt u
hiervoor een uitnodiging.

Op maandag 1 oktober komt de
schoolfotograaf. Er zullen individuele
foto’s, broer/zus foto’s en groepsfoto’s
worden gemaakt. Daarnaast is het mogelijk
een broer/zus foto te laten maken in
combinatie met broertjes en/of zusjes die
(nog) niet bij ons op school zitten.
Uw kind krijgt hiervoor vandaag een brief
met opgavestrookje mee naar huis.
U ontvangt een paar weken na het
fotograferen een gebruikersnaam met
inlogcode waarmee u via internet de
schoolfoto's van uw kind kunt bestellen.
Bewaart u deze code goed! Wellicht is het
verstandig om hier een foto van te maken,
zodat de gebruikersnaam en inlogcode

Tijdens de gymles mogen er in verband met
de veiligheid geen sieraden worden
gedragen. Kettingen en ringen moeten af,
oorbellen bij voorkeur ook. Mochten de
oorbellen moeilijk te verwijderen zijn,
mogen deze thuis worden afgeplakt. Wij
zijn niet aansprakelijk voor het verliezen
van de sieraden en adviseren u op de
gymdagen uw kind zonder sieraden naar
school te laten gaan.

Tot aan de
herfstvakantie gaat
groep 3 iedere
donderdagmiddag van
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bewaard blijven als de inlogflyer
onverhoopt kwijt raakt.
Dit jaar is de groepsfoto gratis indien u
binnen 14 dagen bestelt! (de foto moet wel
in het winkelmandje worden gedaan). Ook
kunt u via internet andere formaten foto’s,
digitale bestanden, canvas en verschillende
soorten plaatmateriaal bestellen.
Onderstaand ziet u de (grijsblauwe)
achtergrond van dit jaar.
Bovenstaande informatie zullen we u ook via
de mail toesturen.

creatief bezig zijn. Ik hoop op een fijn
schooljaar, maar gezien de fijne start gaat
dat vast goedkomen.

Hallo allemaal, een bericht van meester
Nils. Vorig jaar heb ik met heel veel plezier
mijn stages in
groep 3/4 en
groep 6
gelopen. Nog
even en dan
ben ik klaar
met mijn
opleiding. Dit
jaar leer ik
de laatste
kneepjes van het vak in groep 7/8 bij juf
Miriam. Als afsluiting mag ik in dezelfde
groep ook mijn eindstage lopen. Als dit
goed gaat, heb ik eindelijk mijn diploma
verdiend. Daarna ga ik als meester aan de
slag hier in Assen. Wie weet zien we elkaar
dan weer op de driemaster. Dat zou mij
geweldig lijken!

Voor nieuwe ouders en andere
belangstellenden wordt er op woensdag 26
september van 9.00 tot 12.00 uur een open
dag georganiseerd op alle openbare
basisscholen in Assen. Voor iedereen is dit
een mooie
gelegenheid om
eens vrijblijvend
rond te kijken
op de
verschillende
scholen van
Plateau
Openbaar
Onderwijs
Assen.
Wij doen hier
natuurlijk ook aan mee. Bent u ouder van
een (bijna) schoolgaand kind en op zoek
naar een goede basisschool? Kom gerust
langs! U bent van harte welkom!

Ik ben Corien Groen, ben 38 jaar en woon in
Assen. Ik werk sinds dit jaar voor Plateau.
Hiervoor heb
ik ruim 15 jaar
op een
basisschool in
Nijeveen
gewerkt,
voornamelijk
in de
onderbouw.
Naast mijn
werkzaamheden op
school mag ik in mijn vrije tijd graag dingen
ondernemen met mijn zoon (5), lezen en
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Groningen, op zondag op de Zernike
Campus.

Op zaterdag 6 oktober is er bij ASTRON
en JIVE een open dag. Hier kun je alles te
weten komen over de grootste
(radio)telescopen ter wereld.
Hoe ontvangen we signalen uit het heelal?
Hoe zien de nieuwste telescopen eruit?
Wat heb je nodig om die te bouwen? Bij
ASTRON ontdek je het.
Doe proefjes en experimenten die te
maken hebben met het heelal. Ga op reis
door de ruimte in het mobiele planetarium.
Leer programmeren en maak je eigen
ontplofte ster.
Heb je vragen die je graag aan
sterrenkundigen en ingenieurs wilt stellen?
Verzamel ze, neem ze mee en stel ze
tijdens de open dag. Heb je altijd al een
kijkje willen nemen in de Dwingeloo
Radiotelescoop? Dat kan ook dit jaar weer.
CAMRAS organiseert allerlei activiteiten in
en rondom de radiotelescoop.
Kijk voor meer informatie hierover op
www.camras.nl

Zelf proefjes doen, demonstraties
bekijken, praten met echte
wetenschappers, ontdekken en naar
boeiende verhalen luisteren.
De toegang is overal gratis!
Zaterdag 6 oktober
Tussen 12.00 en 17.00 uur zijn de kinderen,
ouders, opa’s en oma’s van harte welkom in
het Academiegebouw, het
Universiteitsmuseum, ERIBA/UMCG, bij de
Jonge Onderzoekers, de Faculteit
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
en DOT.
Zondag 7 oktober
Op zondag tussen 12.00 en 17.00 uur is de
Zernike Campus het toneel van Zpannend
Zernike. Maak kennis met de fascinerende
wereld van natuurwetenschappen, techniek
en energie.
Het totale programma vindt u op de
website: www.zpannendzernike.nl

In 2015 zijn we begonnen met een
sportieve traditie in de Kloosterveste, door
het organiseren van de Kloosterveste Run.
Dit jaar vindt de Kloosterveste Run plaats
op zaterdag 6 oktober 2018. Naast de
inmiddels bekende 500, 1000 en 1500
meter voor de kinderen zal ook de 5 en 10
km weer van start gaan. Bijzondere deze
keer is de aanvulling van de Run met een de
Kloosterveste Wandeltocht van 2500
meter.
Assen Runs Scholencompetitie
Sinds 2016 is de Kloosterveste Run
aangesloten bij Assen Runs en daarmee
automatisch ook onderdeel van de Assen
Runs Scholencompetitie. Elke deelnemende

Op 6 en 7 oktober vindt het evenement
‘Zpannend Zernike’ plaats in de stad
Groningen. Een boeiend evenement, vooral
voor basisschoolleerlingen, hun ouders en
grootouders. Er is van alles te beleven: een
weekend dat bol staat van wetenschappelijk
vermaakt. Op zaterdag in de binnenstad van
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leerling van een Asser basisschool scoort
automatisch punten voor zijn of haar
school. Het enige wat je daarvoor hoeft te
doen is: deelnemen! Daarvoor hoeft een
basisschool zich niet ergens aan te melden.
Vanaf de eerste mee-rennende leerling
doet een school automatisch mee in deze
competitie. Deelname aan de Kloosterveste
Kidsrun is gratis en na afloop ontvangt
iedereen een tastbare herinnering.
Daarnaast ontvangen de 1e drie meisjes én
jongens in elke afstand een echte beker!
5 en 10 km
Naast een drietal afstanden voor kinderen
organiseert de Kloosterveste Run opnieuw
een tweetal runs voor oudere kinderen en
volwassenen; de 5 km en 10 km met
onderscheid tussen vrouwen en mannen. De
route is dezelfde als in de voorgaande
jaren en naast een tastbare herinnering
voor alle deelnemers is er voor de winnaars
het prijzengeld.
Kloosterveste Wandeltocht 2,5 km
Nieuw dit jaar, is de organisatie van de
Kloosterveste Wandeltocht. Deze tocht is
voor mensen ( jong en oud) voor wie de
afstand te groot is, of er een andere reden
is waardoor de bestaande afstanden geen
optie zijn. De wandeltocht omvat een
parcours van 2,5 km door de wijk
Kloosterveen en uiteraard krijgt men na
afloop een mooi aandenken aan dit avontuur.
De Kloosterveste Run is op deze manier
voor iedereen toegankelijk.
Programma
Het programma start om half elf met de
Kidsrun, gevolgd door de wandeltocht en 5
en 10 km in de middag.

leeftijden vanaf 16 jaar, mannen en
vrouwen
Inschrijven is mogelijk via de website
www.kloostervesterun.nl. De kosten voor de
5 en 10 km bedragen € 6,50 ( € 7,50 op de
dag zelf), de wandeltocht kost € 2,50 en de
Kidsrun is volledig kosteloos.

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

26 sept.
* Open dag Plateau
28 sept.
* Junior TT-dag groep 6/7
en groep 7/8
1 oktober: * De schoolfotograaf komt op
school
2 oktober: * Herdenking bij het Joods
monument, 10.30 uur
3 oktober: * Start Kinderboekenweek
* Maandshow groep 4
4 oktober: * Plateau studiedag; alle
kinderen zijn deze dag vrij
5 oktober: * Brulboei 3

10.30 - 10.45 uur: Kidsrun 500 m
11.15 – 11.30 uur:
Kidsrun 1000 m
12.00 – 12.15 uur:
Kidsrun 1500 m
12.30 - 13.30 uur: Kloosterveste
Wandeltocht 2500m
13.45 – 14.30 uur: 5 km run voor alle
leeftijden vanaf 12 jaar, mannen en
vrouwen
15.00 – 16.30 uur: 10 km run voor alle
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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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