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Natuurlijk doen we hier op de
Driemaster ook aan mee.
Bent u ouder van een (bijna)
schoolgaand kind en op zoek naar een
goede basisschool? Kom gerust langs!
Maak een afspraak door te bellen met
(0592) 820530. U bent van harte
welkom!

Het vouwen van een vliegtuigje was de
afgelopen week één van de taakjes in
groep 1/2.
Nadat iedereen zijn of haar vliegtuigje
klaar had, hebben we buiten een
wedstrijd gehouden: welk vliegtuigje
komt het verst? Welke blijft heel
dichtbij? Welke ligt verder weg?
Op deze manier hebben we heel wat
rekenbegrippen geoefend en
ondertussen veel plezier gehad!

Voor nieuwe ouders en andere
belangstellenden wordt er op woensdag
22 september van 9.00 tot 12.00 uur
een open dag georganiseerd op alle
Kindcentra van Plateau. Voor iedereen
die hierin geïnteresseerd is, een mooie
gelegenheid om eens vrijblijvend rond
te kijken op de verschillende
Kindcentra.

Deze week zijn we begonnen met de
startgesprekken met de leerkracht, de
ouder(s) en het kind. We vinden het
heel fijn dat deze gesprekken weer op
school kunnen plaatsvinden!

Graag maken wij u er
nog een keer op attent
dat we aanstaande
maandagmiddag een
studiemiddag hebben.
Alle kinderen zijn die middag vrij.

Afgelopen week hebben we de eerste
fysieke MR vergadering gehad. We zijn

gezamenlijk met de OR gestart en het
was fijn iedereen weer te zien.
Het afgelopen schooljaar hebben we
afscheid genomen van Jurgen Baas als
MR lid en deze week hebben we Izaac
Hehanussa welkom geheten als nieuw
lid.

Het gaat om halfvolle melk, karnemelk
en halfvolle yoghurt. Voldoende voor
twee porties zuivel per week voor alle
kinderen die dit willen.


GEMEENTE

ASSEN

Twee weken in het teken van sport en
bewegen in Assen. Jong en oud kan
kennismaken met verschillende sporten
door deel te nemen aan clinics,
demonstraties bij te wonen, open
trainingen te bezoeken of zelfs mee te
doen aan een kennismakingsles.
Verenigingen en sportaanbieders
zetten hun deuren open. Kom kijken bij
voetbal, volleybal, kickboksen,
hardlopen, biljarten, turnen,
streetdance, dansen, jeu de boules,
kinder- en tieneryoga, wielrennen,
wandelen en nog veel meer.
Kijk voor het volledige aanbod aan
activiteiten op www.assensportstad.nl/
Week-van-de-sport/activiteiten
Laat je inspireren door het veelzijdige
programma: bekijk de gratis
activiteiten, workshops en presentaties
en doe mee!

Tanja, de moeder van Thomas en
Lotte, heeft besloten te stoppen met
haar werkzaamheden voor de OR. We
hebben met de overige ouders en
teamleden overlegd dat we niet op
zoek gaan naar een nieuwe ouder.
Hierbij willen we Tanja heel hartelijk
bedanken voor haar inzet.

We hebben ons ingeschreven voor het
EU-schoolfruit- en groenteprogramma.
Alle scholen die
hieraan mogen
deelnemen zullen
in de periode van
15 november t/m
22 april, 3 keer
per week groente
en fruit
ontvangen voor
alle leerlingen.
Dit wordt aangeboden vanuit de EU.
We hopen dat we dit schooljaar ook
weer mogen meedoen!

OPENING
Zaterdag 11 september
tijdens de 4 Mijl van Assen
Waar:

Deze week hebben we ons aangemeld
voor schoolzuivel.
Scholen die
hieraan
deelnemen,
ontvangen 20
weken lang gratis
zuivelproducten
voor alle kinderen.

Tijd:
Door wie:

Anne Frank Park –
Festivalterrein 4 Mijl van
Assen
13.15 uur
Wethouder Bob Bergsma
met Olympiër Nick Smidt

www.assensportstad.nl/week-van-de-sport

Bij de wijkagent, Jens Stoetman, kunt
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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.

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.

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.

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
22 september: * Open dag

24 september: * Brulboei 3
1 oktober:
* Groep 5 en 6
mediales, 1 Het Grootste
Poppenhuis van Nederland
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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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