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Vrijdag 17 december kregen we te
horen dat we de Onderwijsprijs
Drenthe 2019-2021 hebben gewonnen
met onze ‘Bereslimme Boekenkoffers
2.0’. Hier zijn we ontzéttend trots op!
Dit betekent dat we samen met
Bereslim, Pabo NHL-Stenden en
bibliotheek De Nieuwe Kolk een uniek
en bewezen effectief project hebben
ontwikkeld, waar andere kindcentra
een
voorbeeld
aan
kunnen
nemen.
Met de
Nationale
Onderwijsprijs wordt op een positieve
manier aandacht gevraagd voor het
onderwijs en worden bijzondere
projecten in de schijnwerpers gezet. De
Nationale Onderwijsprijs wil laten zien
hoe veelzijdig het Nederlandse
onderwijs is en met hoeveel inzet en
enthousiasme er wordt gewerkt. De
Nationale Onderwijsprijs wordt ook wel
de ‘Oscar’ voor het onderwijs
genoemd.
De komende maanden zal de uitreiking
van de prijs plaatsvinden, door een

gedeputeerde van de provincie Drenthe
en een van de landelijke juryleden.
Hoe en wanneer dit zal zijn is nu nog
niet bekend, dit houdt verband met alle
maatregelen rondom Corona.
Het winnen van de Onderwijsprijs
Drenthe betekent ook dat we meedoen
aan de landelijke finale van de
Nationale Onderwijsprijs 2019-2021.
Deze finale zal later dit jaar
plaatsvinden in Amersfoort.

Op tweede kerstdag zijn juf Marlies en
haar partner trotse ouders geworden
van een gezonde dochter: Philou. Ze
maken het goed en genieten volop van
elkaar. We wensen ze veel geluk toe.

Beste ouder(s)/verzorger(s),
We wensen u allemaal een heel
gelukkig en gezond 2022.
Ondanks alle beperkende maatregelen
zijn we het nieuwe jaar goed van start
gegaan. Alle kinderen hebben in de
klas het filmpje met onze
nieuwjaarswens gekeken. Dit filmpje
staat ook op ons ouderportaal, wellicht
heeft u het ook al gezien. Daarnaast
hebben we allemaal een knijpertje met
slagroom gegeten.

Voorlezen maakt je leuker!
Voorlezen is heel waardevol omdat:
 Het gevoel voor taal daardoor
spelenderwijs wordt ontwikkeld
en het een positief effect heeft
op woordenschat
 De wereld van jonge kinderen
daardoor wordt uitgebreid
 Het kinderen helpt om nieuwe
indrukken en gevoelens te
verwerken
 Het de fantasie stimuleert

Voor wat oudere kinderen is het
waardevol omdat:
 Het de luistervaardigheid en het
concentratievermogen helpt
ontwikkelen
 Het stimuleert om mee te
denken over hoe je problemen
kunt aanpakken
 Het een gunstig effect heeft op
het zelf leren lezen
 Het kinderen vertrouwd maakt
met allerlei soorten verhalen en
verhaalpatronen.

Van 26 januari t/m 5 februari zijn de
Nationale Voorleesdagen. Het doel
hiervan is het stimuleren van voorlezen
aan kinderen die zelf nog niet kunnen
lezen.
Als leesschool doen we hier graag aan
mee. We proberen de kinderen
enthousiast te maken over lezen en
voorlezen.

Door de bibliotheken is het boek ‘Maar
eerst ving ik een monster’ verkozen tot
prentenboek van het jaar 2022. Dit
boek staat centraal tijdens de
Nationale Voorleesdagen.
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Op ons kindcentrum staat een
inzamelbox van Eeko. Hierin kunnen
toners voor
laserprinters,
inkjet cartridges
en mobiele
telefoons
verzameld
worden.
De meeste
cartridges en
mobiele
telefoons zijn
namelijk
herbruikbaar.
Door lege
cartridges en
mobiele
telefoons in te
leveren bij Eeko steunen we direct een
goed doel. Eeko maakt de bruikbare
toestellen klaar voor hergebruik en een
deel van deze opbrengst wordt
rechtstreeks gedoneerd aan
bijvoorbeeld Kika (Stichting Kinderen
Kankervrij) of CliniClowns.
U kunt ook meedoen met dit
inzamelprogramma en cartridges of
mobieltjes inleveren op ons
kindcentrum.
Mobieltjes die niet meer geschikt zijn
voor hergebruik worden vernietigd.
Hierbij worden de grondstoffen
gescheiden. De andere telefoons
worden klaargemaakt voor hergebruik.
Eeko adviseert hierbij om alle
persoonlijke accounts van het
mobieltje te verwijderen en het toestel
zelf terug te zetten naar
fabrieksinstellingen. Bij Eeko wordt de
telefoon vervolgens gewiped. Voordat
het mobieltje ingeleverd wordt is het
heel belangrijk dat:
 ‘Find My Phone’ is gedeactiveerd
 Het Samsung Account of de
Google lock is verwijderd
 MDM is gedeactiveerd
 De screenlock is verwijderd

Het boek gaat over een jongetje dat
monsters verzint die hij nog moet
vangen voordat hij gaat slapen. En er
komen steeds meer monsters bij. De
verteller die het jongetje naar bed
probeert te brengen doet pogingen om
het verhaal af te ronden maar dat lukt
hem niet zo goed. Er valt steeds meer
te vangen.
Een geweldig boek met heel mooie
illustraties, voor elk kind dat nooit
genoeg krijgt van voorlezen

Vandaag kregen
we bericht van
onze
schoolfruitleverancier over de levering voor
volgende week.
De kinderen krijgen dan:
 Woensdag: Mandarijn, 1
mandarijn per leerling
 Donderdag: Sinaasappel, 1
sinaasappel voor 2 leerlingen
 Vrijdag: Gala appel, 1 appel per
leerling

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.

11 februari:* Brulboei 12
19 t/m 27 febr: * Voorjaarsvakantie

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.

26 januari: * Start Nationale
Voorleesdagen

28 januari: * Brulboei 11
5 februari: * Eind Nationale
Voorleesdagen
8 februari: * Studiemiddag; alle
kinderen zijn deze middag
vrij
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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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De monsters uit het boek ‘Maar eerst ving ik een monster’ zijn eigenlijk
helemaal niet zo eng, ze zijn zelfs een beetje grappig. Willen jullie zelf jullie
eigen monster knutselen? Kleur de verschillende kledingstukken in, knip ze uit
en maak je eigen mooie, enge of grappige aankleed-Boekboefje.
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