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Groep 3/4 heeft in het kader van het
Cultuurmenu van het ICO meegedaan
aan het project ‘De stad van de
toekomst’.
Ze zijn gestart met een bezoek aan het
Duurzaamheidscentrum.
Het Duurzaamheidscentrum is

opgebouwd uit natuurlijke materialen.
Er groeit mos op het dak en er zijn
weinig
tegels
rondom
het
gebouw.
De
architect
heeft
goed
nagedacht over het opvangen en
afvoeren van water.
Het doel van het project was om
kinderen ook na te laten denken over
hun stad van de toekomst. Hoe
vervoeren mensen zich in de stad van
de toekomst? Hoe doe je dat zelf? Door
de lucht? Over het water? Of komen er
voertuigen
die door de
lucht en
over de
weg
kunnen?
De
kinderen
mochten hun eigen voertuigen
ontwerpen en een prototype maken
met draaiende onderdelen.
Hierbij werd gebruik gemaakt van
allerlei gereedschappen; er werd
gezaagd, getimmerd en geboord met
een boormachine.

de ochtendpauze (ze krijgen EUschoolfruit), zij krijgen ’s
middags drinken met wat
lekkers.
We hopen dat het voor alle kinderen
een heel gezellige, sportieve dag
wordt.

Volgende week is het zover, we gaan
weer meedoen met de Koningsspelen!
Deze vinden
plaats op vrijdag
22 april.
We starten die
dag met een
lekker en gezond
(konings)ontbijt.
Vervolgens zullen
de groepen 1 t/m
4 allerlei
sportieve
spelletjes gaan doen.
De groepen 5 t/m 8 gaan ’s middags
spelletjes doen.
De kinderen worden hierbij begeleid
door leerkrachten, sportstudenten en
ouders. We zijn nog op zoek naar
ouders die ons hiermee willen helpen.
Zie hiervoor ook ons bericht op het
ouderportaal. Vindt u
het leuk om mee te
helpen, dan kunt u
daar een reactie
plaatsen.
Wat praktische
informatie met betrekking tot de
Koningsspelen:
• We zien de kinderen vrijdag 22
april graag in sportkleding op
school en om deze dag een extra
feestelijk tintje te geven, met
oranje en/of rood-wit-blauwe
accenten. Bijvoorbeeld oranje
kleding, oranje petjes, strikken
of rood-wit-blauwe vlaggetjes op
de wangen. Dit mag en vinden
we heel leuk, maar is natuurlijk
geen verplichting.
• De kinderen van groep 1 t/m 4
hoeven niets mee voor de
ochtendpauze. De OR zorgt voor
drinken en wat lekkers te eten.
Mocht het mooi weer zijn dan
kunnen de kinderen eventueel
wel een flesje water meenemen
van huis.
De groepen 5 t/m 8 dienen wel
zelf drinken mee te nemen voor

Dinsdag 12 april kwam de paashaas bij
ons op bezoek! De kinderen van groep
1 t/m 4 mochten
eieren zoeken.
Alle kinderen
kregen wat
lekkers
van de paashaas.
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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.

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

23 april t/m 8 mei: Meivakantie

3

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

4

