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meemaken en ervaren.
Hierna was de officiële prijsuitreiking in
ons taaltheater. Voor het eerst sinds
lange tijd konden we weer met zijn

Vandaag was de uitreiking van de
Onderwijsprijs Drenthe.
De gasten die voor de uitreiking
aanwezig waren, werden ontvangen
met koffie, thee en een lekker taartje.
Na de inloop was er een presentatie
van onze boekenkoffers waarna alle
aanwezigen het voorlezen met de
boekenkoffers in de praktijk konden

allen samen zijn en dat was erg fijn.
Ranim en Milan mochten samen met
juf Heleen de prijs in ontvangst nemen.
De prijs werd aan ze overhandigd door
de heer Hans Kuipers, gedeputeerde

van de provincie Drenthe. Hij vertelde
onder de indruk te zijn van het
voorlezen uit de boekenkoffers. Hij

neemt veel leestips mee voor het
voorlezen aan zijn eigen kind.
Naast een prachtig beeldje van een
olifant en een oorkonde hoort er ook
een bedrag van € 500,00 bij de
onderwijsprijs. Van onze wethouder
van onderwijs, de heer Bob Bergsma,
kregen we bloemen.
Na het officiële gedeelte gingen alle
kinderen weer terug naar hun klas
waar ze ook konden genieten van een
lekker taartje met ons logo.

vogelkijktuin waarbij de kinderen door
QR codes te scannen, leren over de
verschillende vogels. Ze hebben een
week lang de vogels op het schoolplein
eten gegeven en geteld hoeveel
stukjes er weg waren/opgegeten
waren. Ook hebben ze bedacht hoe je
ijs kan laten smelten en hebben ze
ervaren hoe ijs voelt en smaakt. Er
wordt nog één week gewerkt met dit
thema, daarna gaan ze verder met het
thema lente.

Vanaf woensdag 30 maart is juf Marlies
weer terug van haar
zwangerschapsverlof en zal ze haar
werkzaamheden als leerkracht van
groep 5 weer oppakken. Juf Marlies
werkt vanaf die datum weer op de
woensdag, donderdag en vrijdag en
meester Rob op de maandag en de
dinsdag.

De afgelopen drie weken hebben de
kleuters gewerkt met het thema ‘de
winter’.

We hebben bericht
ontvangen van onze
schoolfruit-leverancier
over de levering voor
volgende week.
De kinderen krijgen
dan:
• Woensdag: wortel, 1 zak voor
14 leerlingen
• Donderdag: sinaasappel, 1 per
leerling
• Vrijdag: appel, 1 per leerling

Op het leerplein is een heuse

Tussen 26 maart en 18 april staan op
de Brink grote, prachtig versierde
paaseieren. Het is de tweede keer dat
hier een pop-up expositie te zien is,
met maar liefst 50 grote beschilderde
paaseieren.
Makers hiervan zijn scholieren van drie
locaties van het CS Vincent van Gogh
en 27 basisscholen uit Assen. Wij doen
dit keer ook mee aan deze expositie.
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Groep 7/8 heeft een prachtig ei
gemaakt, helemaal passend bij onze
drie sterke punten.

23 maart: * Open dag
24 maart: * Fietscontrole voor de
groepen 6 en 7/8
25 maart: * Groep 3/4 techniekles 1;
Stad van de toekomst, 9.00 uur
Duurzaamheidscentrum
30 maart: * Groep 5 ‘Op het eerste
gezicht’, 8.30-9.30 uur
* Groep 3/4 ‘Gemekker en
gepiep, Duurzaamheidscentrum
10.00-10.45 uur
1 april:
* Brulboei 15
* Groep 3/4 techniekles 2;
Stad van de toekomst
* Groep 7/8 ‘Knetterende
techniek’, Terra Eelde

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
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.
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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.
_______________________________
____________________
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9401 PV Assen
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Bruna, Nobellaan 243, tel. (0592) 356 594
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