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Op donderdag 3 maart zou groep 7/8
meedoen aan de kunstschooldag bij
Podium Zuidhaege. Vanwege Corona is
hier een mooi alternatief voor
gevonden. Er kwamen twee docenten
van het ICO bij ons om workshops te
geven.
Cheyenne en Davin uit groep 7/8
schreven hier het volgende stukje
over:
‘Groep 7/8 heeft donderdag 3 maart
een kunstschoolochtend gehad.
We zijn in twee groepjes gesplitst. De
ene helft ging naar hiphop dansen in
het speellokaal en de andere helft ging
in de klas knutselen.
We kregen kartonnetjes en alles wat
een ander super lelijk vindt is eigenlijk
altijd kunst, omdat jij het maakt, want
iedereen heeft zijn eigen smaak. En
iedereen maakte iets anders en nu
komt het bijzondere; bijna alles was
symmetrisch en soms ook niet

symmetrisch. Dat is nou kunst en
niemand had hetzelfde.
We leerden een dans en dat leerden we
in stapjes en we deden dans spelletjes.
We leerden slow motion dansen en
heel snel en dat was heel moeilijk. Je
moest een rondje draaien in twee
seconden’.

Op vrijdag 18 maart zal de officiële
prijsuitreiking
van de
Onderwijsprijs
plaatsvinden
voor onze
‘Bereslimme
Boekenkoffers
2.0’. De heer
Hans Kuipers, gedeputeerde van de
provincie Drenthe, zal die ochtend een
bezoek brengen aan ons kindcentrum
en de prijs uitreiken.
Het winnen van de Onderwijsprijs
Drenthe betekent ook dat we meedoen
aan de landelijke finale van de
Nationale Onderwijsprijs 2019-2021,
die naar verwachting in mei of juni zal
plaatsvinden.

ANDERE SCHOOLTIJDEN
Voor de vakantie hebben we u

gevraagd een onderzoek in te vullen
met betrekking tot andere schooltijden.
In totaal 39
ouders
hebben hier
gehoor aan
gegeven. Het
resultaat van
het onderzoek
is bekend en
willen we
graag met u
delen.
 79% van de ouders geeft aan
graag de schooltijden te willen
veranderen naar het 5-gelijke dagen
model.
 16% van de ouders wil graag het
huidige traditionele rooster houden.
 De rest van de ouders heeft
geen voorkeur.
De behoefte aan het veranderen van
het rooster, ligt vooral bij de ouders
die hun jongste kind in de onderbouw
hebben. (71%).
Deze uitslag betekent, dat de MR en
het schoolteam voornemens zijn, met
ingang van het komend schooljaar het
rooster te gaan wijzigen naar een
5-gelijke dagen model.
Hoe de exacte schooltijden er dan uit
gaan zien, staat nog niet vast.
Daarover gaan de MR en het team nog
in overleg. Richtlijn hierbij is dat we
ergens tussen 8.00 en 8.30 starten en
dat einde lestijd tussen 13.45 en 14.30
uur is. Dit kan u bij het eventueel
aanpassen van uw eigen werktijden als
richtlijn gebruiken. Het kan zijn, dat we
twee jaar iets langer naar school
moeten, zodat alle kinderen in 8 jaar
voldoende uren maken. Dit is een
overgangsregeling, waar ieder
kindcentrum die zijn tijden gaat
aanpassen, mee te maken kan krijgen.
Of dit daadwerkelijk ook voor ons
geldt, gaan we binnenkort berekenen.
Zodra de tijden definitief zijn, hoort u
dit van ons. We houden u op de
hoogte.

zorgen dat kinderen zich zo goed
mogelijk ontwikkelen. Ieder kind
verdient dit. Zoals u weet zoeken we
graag de samenwerking met ouders,
om dit zo goed mogelijk voor elkaar te
krijgen. Naast de zaken die we al doen,
zijn we onlangs gestart met
Kansen4Kinderen. We geloven dat het
inzetten van Kansen4kinderen ons nog
beter helpt dit doel te bereiken.
Samen leren is beter presteren
Sinds februari 2022 is een kansencoach
aan ons team toegevoegd in de
persoon van Marije Veenstra. Voor
sommigen van u, maar in ieder geval
voor ons, een bekend gezicht.
Hieronder zal zij zich voorstellen.

Sinds kort ben ik op kindcentrum
Driemaster werkzaam als kansencoach.
Voor sommigen ben ik misschien al een
bekend
gezicht en
voor
anderen zal
ik een
nieuw
gezicht zijn.
Ik zal me
voorstellen.
Mijn naam
is Marije
Veenstra en
ik ben 39 jaar oud. Ik woon met mijn
gezin in Assen.
Naast mijn werkzaamheden als
kansencoach ben ik al heel wat jaren
werkzaam bij de jeugdhulporganisatie
Yorneo. Ik ben altijd werkzaam
geweest op het snijvlak onderwijs en
zorg.
 Sinds 2019 (en daarvoor op
projectmatige basis) ben ik betrokken
bij Kindcentrum Driemaster om vanuit
kennis en ervaring over gedrag en
ontwikkeling van kinderen met het
team mee te denken wanneer ze
vragen hebben over gedrag en sociale
ontwikkeling.
 Sinds februari 2022 ben ik
betrokken in de rol van kansencoach
en ben ik wekelijks een aantal uren op
kindcentrum Driemaster aanwezig.
 Wat kom ik doen? Wellicht

Beste ouders/verzorgers,
School en ouders hebben beide
hetzelfde doel en hetzelfde belang:
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herkent u het wel: dat u soms wat
zorgen heeft over de ontwikkeling van
uw kind(eren), dat u puzzelt met de
opvoeding of dat u zich afvraagt hoe u
iets het beste samen met de school op
kan pakken. Dit zijn
vragen waarover ik
mee kan denken. Dus
blijf niet met uw
vragen rondlopen,
maar stap op me af
of zoek me op via het
schoolteam. Samen
kunnen we kijken wat ervoor nodig is
dat de kinderen lekker in hun vel
zitten.
Daarnaast zal ik ook het team
ondersteunen. Dit alles om er samen
voor te zorgen dat de kinderen op
kindcentrum Driemaster kunnen
profiteren van een positieve sfeer en
aanpak, waarin ze helemaal tot hun
recht komen.
 Ik heb er veel zin in om te
starten als kansencoach en kennis met
u te maken. Ik zal een aantal keer voor
de aanvang van school aanwezig zijn
op het plein. Hopelijk tot dan!
Hartelijke groet,
Marije Veenstra

teamscholing Effectieve Directe
Instructie (EDI) van dit schooljaar. Ook
sluit het aan bij onze ontwikkelingen op
het gebied van zicht op eigen leren en
handelen, door de kinderen, waar we
ons de afgelopen jaren in ontwikkeld
hebben en nog steeds ontwikkelen.
De inspecteur maakt 's ochtends voor
lestijd kennis met het team. Daarna
bezoekt ze samen met de directeur een
aantal klassen. Haar bevindingen

koppelt de inspecteur terug aan het
kindcentrum. Er hangt geen
beoordeling aan de bevindingen,
desondanks willen we graag van haar
horen, wat haar beeld van ons
onderwijs is.
We vinden het fijn en belangrijk dat u
als ouders en verzorgers hiervan op de
hoogte bent. Voor de kinderen zal er
deze dag, weinig anders zijn. We
krijgen wel eens vaker bezoek in de
groep.

Dinsdag 8 maart komt de inspectie van
onderwijs op bezoek bij ons
kindcentrum. De inspecteur gaat
onderzoeken in welke mate ze, volgens
actuele wetenschappelijke inzichten,
kenmerken van een effectieve les
terugziet bij ons op het kindcentrum.
Omdat het accent in het onderzoek ligt
op een bijdrage aan het stelseltoezicht
en op het gesprek met de school over
de bezochte lessen, schrijft de
inspectie geen onderzoeksverslag of
rapport. Ons onderzoek draagt dus bij
aan een duidelijk landelijk beeld van de
kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast
is het een mooie kans, om de
inspecteur als kritische partner mee te
laten kijken en daarna te onderzoeken
hoe we haar adviezen over
kunnen nemen in onze dagelijkse
praktijk.
Het onderwerp van het bezoek,
leskwaliteit, is passend bij onze

Ik ben juf
Nicole, 33
jaar, woon
in Marsdijk
en ben sinds
1 februari op
de
Driemaster
komen
werken.
Hiervoor
werkte ik 13
jaar in
Groningen
als
onderwijsassistente op verschillende
basisscholen.
2 jaar geleden heb ik besloten om door
te gaan leren en ben ik met een studie
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begonnen omdat ik leerkracht wil
worden.
Ik ben dus als onderwijsassistent
werkzaam in de groepen 1/2, 5 en 7/8
en als stagiaire in groep 3/4.
Ik woon samen met mijn vriend, ik heb
een zoon van 8 jaar en een
bonusdochter van 6 jaar.
In mijn vrije tijd wandel ik graag in het
bos en breng ik tijd door met
vriendinnen.

Woensdag 23 maart, van 9.00 tot
12.00 uur, openen alle scholen van
Plateau hun deuren tijdens de open
dag. Ook op ons kindcentrum zijn
toekomstige ouders en kinderen en
overige belangstellenden van harte
welkom! Iedereen kan zonder afspraak
langskomen om kennis te maken met
ons of om een rondleiding te krijgen.

Hallo allemaal! Mijn naam is Rob de
Boer, de nieuwe meester die tot aan de
zomervakantie te vinden gaat zijn in
groep 5. Ik heb met een aantal van
jullie al kort kennis mogen maken deze
week, maar ik weet zeker dat we
elkaar vaak genoeg zullen treffen de
komende tijd.
Om een beetje over mijzelf te
vertellen.. Ik ben 33 jaar en
woonachtig in Groningen, waar ik een
appartement heb met mijn vriendin.
Ik houd bijzonder veel van lezen, waar
reeksen zoals ‘Harry Potter’ en ‘The
Lord of the Rings’ mijn favorieten zijn
(al sinds mijn jeugd). Ook speel ik
lekker veel spelletjes. Soms op de
computer, maar ik speel ook vaak met
vrienden een bordspel aan tafel.
Ouderwets gezellig, eigenlijk!
Daarnaast doe ik bij tijden ook wat met
theater. Mijn zusje is amateur
regisseur en vaak speel ik in haar
stukken iets van het een of ander.
Altijd erg leuk om te doen!
Naast het feit dat ik groepsleerkracht
ben, heb ik ook een post-HBO opleiding
vakspecialist muziek gevolgd. Jullie
kunnen er dus van op aan dat
(minstens!) de leerlingen van groep 5
genoeg met muziek te maken zullen
gaan krijgen.
Tot slot, ik heb bijzonder veel zin in het
komende half jaar met groep 5 en met
de Driemaster in zijn geheel. Schroom
vooral niet om eens een gesprek met
mij aan te knopen. Het lijkt me
bijzonder fijn om jullie allemaal te
leren kennen!

We hebben bericht
ontvangen van
onze schoolfruitleverancier over
de levering voor volgende week.
De kinderen krijgen dan:
 Woensdag: sinaasappel, 1 per
leerling
 Donderdag: Gala appel, 1 per
leerling
 Vrijdag: Peer, 1 per leerling

Zaterdag 2 april, 9.00-12.00 uur
Ben je nieuwsgierig en wil je graag
kennismaken met hockey? Kom dan
naar de open dag op zaterdag 2 april
van HVA om sfeer te proeven of om
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mee te doen aan één van de hockey
clinics. Uiteraard ontbreekt het
springkussen niet.
En ben je enthousiast geworden dan
kun je in de weken erna gelijk
meedoen
aan de
open
trainingen
en ga je
echt
ontdekken
of hockey
bij jou
past.
Mocht je in aanmerking komen voor
het jeugdfonds Sport en Cultuur dan
kun je binnen HVA ook gebruik maken
van ‘Simons Jeugd
Ondersteuningsfonds’, voor een
complete uitrusting. Wij vertellen je
hier graag meer over.
Locatie: Mien Ruysweg 3, Assen

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.

8 maart:
11 maart:
15 maart:
18 maart:

*
*
*
*
*
23 maart: *

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.

Iedere dinsdagmiddag van 13.30 uur
tot 14.30 uur houdt een
maatschappelijk werker van het
buurtteam Vaart Welzijn spreekuur in
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Bezoek van de inspectie
Rapport mee
MR/OR
Uitreiking Onderwijsprijs
Brulboei 14
Open dag

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

6

