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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 23 maart deed Ranim uit
groep 8 mee aan de finale van de
Asser Voorleeswedstrijd 2022. Hierover
schreef Ranim het volgende.
Hallo allemaal ik ben Ranim en ik

mocht onze school vertegenwoordigen
bij de voorleeswedstrijd. De wedstrijd
vond plaats in de Nieuwe Kolk, in een
theaterzaal. Het was heel groot en
mooi binnen. En er was natuurlijk een
bijzondere stoel waar de voorlezers op
moesten zitten als ze gingen voorlezen.
Je kreeg toen je binnen kwam een

klein boekje, daarin stonden alle
kinderen die meededen, hoe ze
heetten, op welke school ze zaten en
uit welk boek ze gingen voorlezen.
Ik was als tweede aan de beurt om te
gaan voorlezen. Ik las uit het boek:
‘Het ministerie van oplossingen en de
zilverjongen’. Toen we naar de zaal
gingen moesten de voorlezers op de
eerste rij zitten en de toeschouwers
achter. Iedere voorlezer mocht tien
personen meenemen als toeschouwer.
Je hebt natuurlijk ook een jury bij een
wedstrijd. In de jury zaten de volgende
personen: Juf Klarina, meester Chris
(de oude directeur van onze school,
maar hij is ook kinderboekenschrijver)
en een juf die zelf had gewonnen met
de juffen voorleeswedstrijd. Er was ook
wat magie aanwezig tussendoor. En
toen was ik aan de beurt met het
voorlezen. Het ging heel goed en
rustig. Je had ook een pauze
tussendoor. Na de pauze moesten nog

maar een paar kinderen. Er waren 17
deelnemers aanwezig. Nadat alle
deelnemers hadden gelezen was het
tijd aan de jury om te beslissen. De
jury had tien minuten de tijd om te
gaan overleggen. Ondertussen werd er
meer magie en goocheltrucjes gedaan.
Na tien minuten was de jury er weer.
Iedereen die voorlas mocht naar het
podium lopen. Je naam werd genoemd
en je mocht een stap naar voren doen
en de voorzitter van de jury, meester
Chris, ging vertellen wat de jury nou zo
goed aan je vond. Bij mij zei de
voorzitter dat ik een goede stem had
om naar te luisteren en ik keek niet
alleen het publiek in, maar ook naar de
jury. Nadat alle namen werden
genoemd en ze tops kregen was het
tijd voor de bekendmaking van de
winnaar. Ik heb helaas niet gewonnen,
maar dat maakte mij niet uit. Ik was zo
blij dat het zo goed ging en dat ik mee
mocht doen. Ik heb ook zoveel
succeswensen gekregen van iedereen.

terug naar school, willen we hier
nogmaals heel hartelijk voor bedanken.

Op donderdag 14 april is er een
studiedag gepland voor het team. Alle
kinderen zijn deze dag vrij.

We hebben bericht ontvangen van onze
schoolfruit-leverancier over de levering
voor volgende week.
De kinderen krijgen dan:
• Woensdag: watermeloen, 1
meloen voor 37 leerlingen
• Donderdag: wortel , 1 zak per
10 leerlingen
• Vrijdag: peer, 1 per leerling

Woensdag 30 maart is groep 3/4 naar
de kinderboerderij in het Asserbos
geweest voor de les ‘Gemekker en
gepiep’. In het voorjaar worden er
altijd veel jonge dieren geboren. Ook in
de kinderboerderij zijn er dan veel
jonge dieren te bewonderen.
Alle ouders die hebben geholpen met
het vervoer naar het Asserbos en weer

Op vrijdag 8 april wordt er in de Bonte
Wever een ‘doe-en-beleef-techniek
festijn’ georganiseerd: Techniek
Tastbaar. Een aantal technische
bedrijven organiseren voor kinderen
van 10 tot 16 jaar allerlei doeactiviteiten: sleutelen, lassen,
solderen, ontwerpen op de computer,
3D pinten, techniek in de zorg,
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bouwen, programmeren en nog veel
meer. Bedrijven en opleidingen werken
hierin samen om de instroom in de
technische opleidingen te vergroten.
Het doel van dit evenement is dan ook
om de jeugd kennis te laten maken
met techniek in de breedste zin en
informatie te geven over de
mogelijkheden van een opleiding en
carrière in de techniek.
Ook ouders zijn van harte welkom bij
dit evenement.

Evenement:
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Voor wie:

Bel 0800-5010, tussen 10.00 en
15.00 uur (gratis) op schooldagen of
mail uw vraag naar
vraag@oudersonderwijs.nl.

8 april:
* Groep 3/4 techniekles 3;
Stad van de toekomst
13 april:
* Groep 1/2 naar het
Duurzaamheidscentrum voor de
les ‘Bosbanjeren’, 9.00 uur
* Brulboei 16
14 april:
* Studiedag team; alle
leerlingen zijn die dag vrij
15 t/m 18 april: Paasvakantie
19 april:
* Gr 7/8 eind Asser
Kinderjury, 13.30-14.30 uur
22 april:
* Koningsspelen

Techniek Tastbaar
vrijdag 8 april
10.00-20.00 uur
de Bonte Wever
kinderen van 10 tot 16
jaar en hun ouders

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.

23 april t/m 8 mei: Meivakantie

Een vraag over onderwijs?
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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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