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waar de prijsuitreiking plaats vond.
Onze kinderen mochten als tweede hun
presentatie op het podium laten zien.

Maandag 9 mei was het dan zo ver. De
finale van de Nationale Onderwijsprijs
in Amersfoort. We vertrokken rond
10.30 uur met de bus (de spelersbus
van FC Groningen!) vanuit Assen.

Dit deden ze hartstikke goed! Daarna
volgden nog 22 scholen, 10 van het
basisonderwijs en 12 van het
voortgezet onderwijs.

Na ongeveer anderhalf uur rijden
arriveerden we bij Leerhotel Het
Klooster aan de rand van Amersfoort,

En toen maakte minister van
Onderwijs, Dennis Wiersma, bekend
welke twee scholen de Nationale
Onderwijsprijs 2019-2021 hadden
gewonnen. Het werden openbare

basisschool Harlekijn uit Limburg en
vo-school CSG Augustinus uit
Groningen.

Enigszins teleurgesteld maar ook
hartstikke trots op wat we samen
hadden bereikt, reden we daarna terug
naar Assen.
Senna, Davin en Thomas uit groep 7/8
schreven hier het volgende stukje over.
‘Er mochten 10 kinderen mee naar
Amersfoort voor de onderwijsprijs.
5 kinderen uit groep 7/8 en 5 kinderen
uit groep 1/2.
We moesten optreden in een groot
klooster.
We gingen met de bus weg en het was
wel 2 uur rijden.
Toen we aankwamen moesten we
zoeken naar de ingang en werden we
begeleid door een aantal mensen. We
waren als tweede aan de beurt, we
hebben het Driemaster lied gezongen.

Enige tijd geleden hebben we u
geïnformeerd over het veranderen van
onze schooltijden
naar een
continurooster,
een vijf-gelijkedagen-model. De
afgelopen
periode hebben
we samen
afgestemd wat
onze nieuwe
schooltijden gaan worden.
• Vanaf volgend schooljaar zijn de
schooltijden voor alle kinderen
iedere dag van 8.30-14.00 uur.
• Dit betekent dat we de kinderen
om uiterlijk 8.25 uur op school
verwachten zodat we ook
echt om 8.30 uur kunnen
starten. Een continurooster
betekent ook dat alle kinderen
met hun eigen leerkracht de
middagmaaltijd nuttigen. De
overblijf, TSO, komt hierdoor
met ingang van de
zomervakantie te vervallen.
• Er is sprake van een kwartier tijd
tussen de middag om eten en te
drinken en daarna is er een
kwartier pauze op het plein. (Bij
slecht weer binnen.) Dit half uur
(eten en buiten spelen) valt niet
onder de effectieve lestijd van
de kinderen. Kinderen kunnen
tussen de middag niet naar
huis.
• De dag voor de kinderen
eindigt om 14.00 uur, als de

Er waren twee kinderen die een
microfoon vasthielden. We hebben ook
nog een applaus gekregen, omdat we 5
jarigen mee hadden en omdat ze het
zo goed hadden gedaan. Aan het eind
van de dag gingen we naar een
patatzaak en hebben we daar gegeten.’
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leerkracht met de groep naar
buiten komt.
• De pauze van ons team is
van 14.10-14.40 uur. Na 5,5 uur
intensief met de kinderen te
hebben gewerkt, is het bij wet
verplicht een half uur te
pauzeren.
• Afspraken tussen leerkrachten
en ouders en/of externe
hulpverleners en vergaderingen
binnen het team gaan dus ook
na 14.40 uur plaatsvinden.
We hopen u bij deze voldoende te
hebben geïnformeerd. Heeft u vragen
hierover, neem gerust contact met ons
op.

De schoolvakanties voor volgend
schooljaar zijn bekend. Voor sommige
ouders wellicht handig om te weten.

Op onze school hebben we hoge
verwachtingen van kinderen. We willen
graag dat ze
zich goed
ontwikkelen en
dat ze goede
leerresultaten
behalen.
De komende
weken zijn
daarom
belangrijk, dan
vinden op
school de Citotussentoetsen plaats.
De resultaten van deze toetsen zorgen
ervoor dat wij weten wat uw kind al
kan en waar we in de komende periode
nog aan gaan werken.
We weten dat ouders ook graag willen
dat het goed gaat met hun kind.
Daarom hebben we drie tips voor u,
om uw kind(eren) en ons bij de Citotoetsen te helpen.
• Tip 1: Zorg dat uw kind
voldoende slaap krijgt, zodat het
uitgerust op school komt.
• Tip 2: Zorg dat uw kind goed
ontbijt.
• Tip 3: Cito-toetsen zijn voor
kinderen vaak al spannend
genoeg. U hoeft het niet nog
spannender te maken.

Herfstvakantie

17 t/m 23 okt

Kerstvakantie

26 dec t/m 8 jan

Voorjaarsvakantie

27 feb t/m 5 maart

Goede Vrijdag

7 april

2e Paasdag

10 april

Meivakantie

24 april t/m 7 mei

Hemelvaartsdag +
Vrijdag erna
2e Pinksterdag

18 en 19 mei

Zomervakantie

24 juli t/m 3 sept

29 mei

Voor het volgend schooljaar is de
ouderraad op zoek naar nieuwe leden,
dit kunnen zowel vaders als moeders
zijn.
De belangrijkste taak van de OR is het
organiseren van activiteiten op school.
Zo is de OR onder andere betrokken bij
het versieren van de school in herfst-,
Sint-, Kerst- en voorjaarssfeer, het
organiseren van het sinterklaasfeest en
de kerstviering.
Maar de OR zet zich bijvoorbeeld ook in
voor de avondvierdaagse, de
schoolfotograaf en zorgt voor een
extraatje tijdens de laatste schooldag
en het afscheid van groep 8.
Een aantal keer per jaar vergaderen
we, deels samen met de MR, ’s avonds
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op school over de te organiseren
activiteiten. We hopen dat enthousiaste
nieuwe leden onze OR komen
versterken.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt
u zich richten tot een van de OR leden
(vanuit de ouders Leonie en Pricilla en
vanuit het team juf Melissa en juf
Miriam).
Tijdens de komende Driemasteravond,
op dinsdag 31 mei, hopen we te
kunnen melden dat er nieuwe OR leden
zijn. Wilt u zich aanmelden als OR lid,
dan kan dat tot en met 24 mei bij de
juf of meester van uw kind of één van
de OR leden.

een boekje en nog klaproos zaadjes,
die klaproos heet Shirley.
Het was heel leuk. We hebben ook
zeker wel wat geleerd. Ook heel veel
nieuwe dingen geleerd die we helemaal
niet wisten. En we zouden het heel
leuk vinden als we nog een keer zo’n
gastles krijgen.
Van Jayden en Mohamad.

Wij hadden vandaag een gastles over
bijen. Eerst stelde de meneer zichzelf
voor. Hij liet Davin uit onze klas zijn
hoed opdoen, die imkers altijd op
hebben, het zag er wel grappig uit.

Daarna moesten de tafels naar achter
of opzij en daarna moesten we in de
kring. Hij ging allemaal dingen
vertellen over bijen. En toen mochten
we een plaatje zien van een bijenkast.
Het zag er best interessant uit en je
moest de koningin zoeken. We hebben
hem de eerste keer niet gevonden
maar daarna lukte het wel. Hij had ook
bloemenhoning meegebracht die bijen
hebben gemaakt.
Nadat die meneer over de honing had
verteld mochten we nog vragen stellen
en elke vraag kon hij goed
beantwoorden.
Daarna zei hij dat hij nog een
verrassing voor ons had en dat was
een bijenkast waar honing in zat en dat
mochten we proeven. We kregen ook

De campagne ‘Geef een (prenten)boek
cadeau’ bestaat vijf jaar. Ooit
begonnen als een initiatief van
boekhandels maar inmiddels steunen
vele landelijke organisatie dit project.
Alle met maar één doel: zorgen dat alle
kinderen thuis kunnen opgroeien
tussen de mooiste boeken die er in ons
land zijn uitgegeven. Om dit mogelijk
te maken werken boekhandels en
partners samen om een mooi
prentenboek beschikbaar te stellen
voor een klein bedrag.
Dit jaar is het boek ‘Ik zou wel een
kindje lusten’ gekozen als
campagnetitel.
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Ik zou wel een kindje lusten is
vanaf vandaag te koop in alle
boekhandels, voor € 2,50.

* Groep 5, 9.00 uur naar
het Duurzaamheidscentrum,
project ei
* Juf Marlies gaat trouwen

26 mei
* Vrij ivm Hemelvaartsdag
27 mei
* Vrij
31 mei
* Driemasteravond
2 juni
* Studiemiddag, alle
kinderen zijn deze middag
vrij
6 juni
* Vrij ivm 2e Pinksterdag
10 juni
* Brulboei 19

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.

16-20 mei * Cito toets week
18 mei
* Gr 7 praktisch
verkeersexamen
25 mei
* Brulboei 18
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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

6

