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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------taart gegeten.
De juffen en meesters mochten ’s
avonds naar het feest.
De eerstvolgende dag dat juf Marlies
weer aan het werk ging op de
Driemaster, heeft ze samen met haar
man Rob alle kinderen getrakteerd op
cakejes en limonade.

Aanstaande maandag, 13 juni, is het
zover: We gaan op schoolreis!
We gaan met alle kinderen met de bus
naar groepsaccomodatie Klonie in

Na lang wachten (door corona was het
huwelijk uitgesteld) was het dan zover,
woensdag 25 mei trouwde juf Marlies
met haar vriend Rob.
De kinderen van groep 5 waren
uitgenodigd om ’s middags
bij de huwelijksceremonie
aanwezig te zijn.
Ook waren ze bij het
aansnijden van de
bruidstaart en hebben
ze zelf een lekker stukje

Ellertshaar. De groepen 1 t/m 5 komen
maandagmiddag rond 16.00 uur weer
terug op school. Groep 6, 7 en 8
blijven een nachtje slapen en we
proberen dinsdagmiddag om 16.00 uur
weer terug te zijn op school.
We gaan heerlijk samen spelen,
lunchen en leuke activiteiten doen.

We vragen u ervoor te zorgen dat uw
kind die dag(en) passende kleding
draagt. De kinderen krjgen daar eten
en drinken.

Jehnaylee, vond het ook heel leuk om
voor de klas te staan en les te geven.
Jehnaylee en Anouschka.

Alle kinderen worden maandag op de
gewone tijd op school verwacht, om
8.25 uur gaat de bel en gaan we, net
als anders, naar binnen. Rond 9.00 uur
zullen we met de bus vertrekken
richting Ellertshaar. U kunt uw
kind(eren) dan uitzwaaien.
De weersvoorspelling lijkt goed dus we
gaan er samen een gezellige dag van
maken!

Een tijdje terug kwam Chris, de vader
van Jehnaylee, bij ons op bezoek in de
klas voor een techniekles. Chris gaf les
over het werk wat hij doet. Hij is
elektricien. Het was heel leerzaam en
ook heel leuk. We weten nu wat hij
zo’n beetje doet met zijn werk.
We hebben ook nog wat gemaakt, dat
was een draaimolen die werkte op
zonne-energie. Er zat een klein

Zaterdag 11 juni wordt in De Nieuwe
Kolk de landelijke BoekStartdag
gevierd. Ouders kunnen samen met
hun baby, peuter en/of kleuter
kennismaken met BoekStart en de
bibliotheek.
Speciaal voor (groot)ouders/verzorgers
met kinderen van 0 tot 6 jaar is er een
feestelijk programma samengesteld. Er
zijn diverse activiteiten. Kinderen
kunnen zich laten schminken, op de
foto gaan, spelen met grote blokken en
de Kleuterbios bezoeken.
Wordt jouw kind tijdens de
BoekStartdag gratis lid van de
bibliotheek? Dan ontvangt hij of zij
gratis een BoekStartkoffertje of een

zonnepaneeltje bovenop, en als je die
in de zon zette ging hij heel snel
draaien! We waren heel verrast over
dit onderwerp en we hebben er heel
veel van geleerd. Chris, de vader van
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vingerpoppetje. Je kind aanmelden als
nieuw lid kan je
doen aan de
balie van De
Nieuwe Kolk.
De BoekStartdag
is van 10.00 tot
14.00 uur en de
toegang is gratis.
PROGRAMMA
10.00-10.30 uur
BoekStartuurtje (in het Nederlands)
Tijdens dit halfuurtje ga je samen met
je kindje liedjes zingen, luisteren naar
een voorgelezen boek of spelletjes
spelen. Ook krijgt je voorleestips.
11.00-11.30 uur
Straattheater met de familie Bosuil
13.00-13.30 uur
Dansen met Jan Postema Dansstudio
13.30-14.00 uur
BoekStartuurtje (hier wordt
voorgelezen in het Arabisch)

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
1 juli:
* Rapport mee
* Brulboei 20
13 juli:
* Afscheidsavond gr 8
14 & 15 juli:* Groep 8 vrij
15 juli:
* Brulboei 21
16 juli t/m 28 aug.: * Zomervakantie

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.
_______________________________
____________________

Bosstraat 58
9401 PV Assen
Tel (0592) 310174

Bruna, Nobellaan 243, tel. (0592) 356 594
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