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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------We zijn weer begonnen. Wat was het
fijn om iedereen weer te zien! Ondanks
dat we nog te maken hebben met een
aantal beperkingen en aanpassingen
hopen we dat het voor iedereen een
heel fijn schooljaar wordt.

Afgelopen dinsdag hebben we voor alle
kinderen een zeskamp georganiseerd.
centraal. Thema’s die tijdens de
Gouden Weken aan het begin van het
schooljaar belangrijk zijn en centraal
staan. Het was lekker weer en de
kinderen gingen per groep met de
onderdelen aan de slag.

Hierbij stonden bewegen,
groepsvorming en samenwerking

We bedanken de OR voor het mogelijk
maken van deze fijne dag!

Er worden per leerling twee foto’s
gemaakt. Een van de foto’s zal een
mooie close-up foto zijn.

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

Volleybalvereniging Sudosa-Desto
opent het seizoen op zaterdag 28
augustus met een Corona proof
volleybalfeest.

Aanstaande maandag, 30 augustus,
komt de schoolfotograaf. Een aantal
weken na het fotograferen worden de
inlogflyers met persoonlijke inlog en
wachtwoord uitgedeeld op school.
Hiermee kunt u op
www.schoolfotokruger.nl de gemaakte
schoolfoto’s bestellen.
Bewaart u deze inlogflyer goed!
Wellicht is het verstandig om hier een
foto van te maken, zodat de inlogcode
en wachtwoord bewaard blijven als de
inlogflyer onverhoopt kwijt is geraakt.
Wanneer u de schoolfoto’s bestelt,
krijgt u bij een voordeel set van de
individuele
foto de
groepsfoto
gratis! U
kunt ook
een
klassenfotoboek
bestellen,
hierin
bewaart u
alle
gemaakte
schoolfoto’s
in één boek.
Dit jaar
wordt er
gefotografeerd met een originele oude
landkaart als achtergrond.
Een tip van de fotograaf: Gekleurde
kleding (niet te lichte kleuren)
fotografeert hier prachtig op.

Het feest is opgedeeld in twee
tijdsblokken zodat ieder kind op een
veilige manier kan kennismaken met
mini-volleybal en Sudosa-Desto.
Wil jij:
 Je sprongkracht testen of leren
duiken op een luchtkussen uit de
volleybalbus?
 Weten hoe hard jij kan smashen
en een echte volleybalwedstrijd
spelen?
 Samen met een vriendje of een
vriendinnetje een leuke ochtend
hebben?
Dan is het minifeest echt iets voor jou!
Voor kinderen van
6 tot en met 9 jaar
is het feest van
9.00 tot 11.00 uur.
Kinderen van 10 tot
en met 12 jaar zijn
welkom van 11.30
tot 13.30 uur. Ouders zijn van harte
uitgenodigd om vanaf de tribune het
feest te volgen op 1,5 meter van
elkaar.
Plaats:
Sporthal Olympus
Meester Groen van Prinstererlaan 98
Toegang is gratis, iedereen is welkom!
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schoolvakanties. Aan de lessen mogen
ook kinderen uit andere scholen in de
omgeving meedoen. Het lesgeld is €
23,75 per maand. Zie voor de
voorwaarden onze site
www.rostheater.nl.
Is het cursusgeld een probleem? De
Ros Theater- en Musicalschool doet ook
mee met het Jeugdcultuurfonds van
Drenthe. Ouders voor wie de
cursusgelden moeilijk op te brengen
zijn, kunnen een aanvraag voor een
financiële bijdrage bij dit fonds
indienen, zodat hun kind ook mee kan
doen. Het hele cursusbedrag wordt dan
vergoed.
Donderdag 9 september is er een
gratis proefles. Kinderen die
belangstelling hebben kunnen dan
komen en meedoen. Daarna kunnen
ze beslissen of ze mee willen doen. Wil
uw kind een gratis proefles volgen?
Dan kunt u uw kind opgeven bij Anita
Ros, rostheater@gmail.com, 06 405
36 119
Wilt u meer weten? Bekijk dan onze
site www.rostheater.nl
Met vriendelijke groet, mede namens
de docenten,
Anita Ros
Theatermaker/docent
Ros Theater en Musical School Drenthe
www.rostheater.nl
facebook.com/rostheater
06 405 36 119

Geachte ouders/verzorgers en kinderen
van De Driemaster,
Graag vragen wij in deze Brulboei uw
aandacht voor het volgende.
Houdt uw kind van toneelspelen,
verhalen, dansen en zingen? Maar is

het lastig om uw kind te halen of te
brengen naar een cursus? Dan kunt u
uw kind opgeven voor de theatercursus
van de Ros Theater en Musical school
Drenthe.
Op donderdag 9 september start de
Ros Theater en Musical School Drenthe
weer een theatercursus voor kinderen
van 7- 12 jaar van de Driemaster in
het speellokaal van de Driemaster.
De theatercursus is van 15.30-17.15
uur.
Wij vinden het belangrijk dat alle
kinderen een kans krijgen om te
ontdekken of ze theater leuk vinden
om te doen. Zodat ze kunnen
ontdekken of ze hiervoor talent
hebben. Ook helpt acteren bij het
verkrijgen van sociale vaardigheden.

Bij de wijkagent, Jens Stoetman, kunt
u terecht voor vragen, klachten en of
ideeën omtrent uw leefomgeving. Hij
houdt spreekuur van 13.30 tot 14.30
uur in het Buurt Informatie Centrum
(BIC) aan de Lekstraat 2. U kunt de
wijkagent bereiken door een mail te
sturen naar:Jens.Stoetman@politie.nl.

Daarom komen wij naar de scholen
toe. Zo hoeven ouders de kinderen niet
meer speciaal te halen en te brengen.
De kinderen kunnen op school in hun
vertrouwde omgeving met theater
bezig.
De lessen zijn op de
donderdagmiddagen van 15.45-17.15
uur. De lessen gaan door tot half juni.
We geven elke week les, behalve in de

Iedere dinsdagmiddag van 13.30 uur
tot 14.30 uur houdt een
maatschappelijk werker van het
buurtteam Vaart Welzijn spreekuur in
het Buurt Informatie Centrum aan de
Lekstraat 2.
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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.

30 augustus:

* Schoolfotograaf

10 september: * Brulboei 2
13 september: * Studiemiddag
team; alle kinderen zijn vrij
14 september: * Groep 5 en 6 naar
De Nieuwe Kolk; voorstelling
‘Niet Wiet, Wel Nel’, 9.00-9.45 u
15 september: * Groep 5 start
Roald Dahl, 8.30-9.30 u
20 september: * Groep 5 en 6 naar
het Drents Museum; Het
Grootste Poppenhuis van
Nederland.
Groep 5 9.00-10.15 uur
Groep 6 10.30-11.45 uur
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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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