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Jaarlijks maakt groep 8 de eindtoets
van het basisonderwijs. Dat blijft een
spannende gebeurtenis.
Net als vorig jaar kregen de kinderen
dit jaar als grappige aanmoediging van
het team een pakje kauwgom met een
verhaal. Het verhaal gaat over kauwen.
Kauwen is goed voor de
zuurstoftoevoer richting de hersenen.
Het laatste beetje dat kan helpen, voor
bijvoorbeeld een goede concentratie
voor het maken van de toets.
Afgelopen vrijdag
werden de
resultaten van de
toets bekend. Een
gemiddelde
groepsscore om
trots op te zijn,
boven het
landelijk gemiddelde en hoger dan de
groepen 8 de laatste jaren hebben
gescoord.
We zijn trots op de kinderen, loon naar
werken!

Woensdag 18 mei heeft groep 7
deelgenomen aan het praktisch

verkeersexamen.
In tweetallen hebben de kinderen een
route gefietst die door medewerkers
van Veilig Verkeer Nederland was
uitgezet. Op verschillende plekken
langs de route stonden vrijwilligers om
te kijken of de kinderen het goed
deden. En dat ze het goed gedaan
hadden, bleek wel toen de volgende
dag het bericht kwam dat ze allemaal
geslaagd waren!! Goed gedaan!

Jehnaylee en Anouk schreven hier het
volgende stukje over:
Groep 7 had vorige week
verkeersexamen.
We fietsten vanuit de Driemaster naar
de Timp. We hadden nummers op onze
hesjes, van 19 tot en met 28.

We gingen langs allemaal bordjes, daar
stonden pijlen op en die moesten we
volgen. Er zaten mensen die naar ons
gingen kijken of we het goed deden.
We gingen eerst langs de Nobellaan en
toen gingen we in één richting naar de
stad toe.
Bij de plek waar werd gebouwd
moesten we lopen en daar zaten ook
mensen om te kijken of we het goed
deden. En toen gingen we vanuit de
stad weer terug naar het beginplek bij
de Timp.
En toen kwamen we
weer bij elkaar in
één groep en gingen
we weer terug naar
school.
De volgende dag
kregen we te horen
dat we waren geslaagd. Iedereen was
er heel erg blij mee!

Volgende week donderdagmiddag, 2
juni, hebben we een studiemiddag. Dit
is ook terug te vinden op onze
activiteitenkalender. Alle kinderen zijn
deze middag vrij.

De ouderraad is op zoek naar nieuwe
leden. Vind je het leuk om actief
betrokken te zijn? Dan zoeken we jou!

Dinsdag 31 mei houden we onze
jaarlijkse Driemasteravond.
De avond start met een zakelijk
gedeelte waarin MR en OR kort aan het
woord komen en juf Heleen terugblikt
op het afgelopen jaar.
Tijdens het tweede deel van deze
avond willen we onze ouders bedanken
voor hun hulp en inzet gedurende dit
schooljaar.

Op ons kindcentrum vinden jaarlijks
activiteiten plaats die wij erg belangrijk
vinden voor onze kinderen.
Voorbeelden van deze activiteiten zijn
het sinterklaasfeest en de kerstviering.
De ouderraad organiseert deze
activiteiten samen met de teamleden
en denkt actief mee.
Ook bij het organiseren van de
Avond4daagse, de schoolfotograaf en
het versieren van ons kindcentrum in
de herfst, in december of in het
voorjaar, is de ouderraad actief
betrokken.

Afgelopen maandag hebben we de
uitnodiging voor alle ouders, voor de
Driemasteravond, meegegeven aan de
kinderen.

Een aantal keren per jaar komen de
leden van de ouderraad bij elkaar om
te overleggen over de activiteiten.

2

We hopen dat er betrokken en
enthousiaste ouders zijn, man of
vrouw, die onze OR willen versterken.
Lijkt het je leuk om mee te helpen en
mee te denken of heb je nog vragen,
spreek ons gerust aan. We leggen je
graag uit wat wij doen.
Leonie (moeder van Wout & Luuk) en
Pricilla (moeder van Djeevan & Danley)
Vanuit het team:
juf Melissa en juf Miriam

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.

Op grond van de leerplicht zijn
kinderen verplicht om alle dagen naar
school te gaan. In
bepaalde gevallen
kunnen kinderen
echter verlof
krijgen. Op school
en op onze
website zijn
formulieren te
vinden om verlof
aan te vragen. Dit verlof dient tijdig
aangevraagd te worden.
We begrijpen dat sommige ouders dit
omslachtig vinden maar toch is dit
noodzakelijk. Bij controle door de
leerplicht moeten we namelijk kunnen
aantonen welke kinderen afwezig zijn
en waarom ze afwezig zijn.

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
13 juni
* Schoolreis
17 juni
* Groep 7/8 DNK, Pieter
Roelf jeugdconcert, van 11.0011.45 uur
20-24 juni * Oudercontactweek
28 juni
* MR/OR

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
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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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