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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 13 juni zijn we met alle
kinderen en meesters en juffen op
schoolreis geweest naar Klonie in
Ellertshaar.
Rond 9.45 uur stonden er twee bussen
voor ons klaar en rond 9.00 uur zijn we
vertrokken. Na een half uurtje rijden

kwamen we aan in Ellertshaar, waar
we een eigen blokhut tot onze
beschikking hadden. Er waaide een
frisse wind maar gelukkig scheen de

zon ook regelmatig. We begonnen met
wat drinken en een lekker plakje cake.
De rest van de ochtend kon er heerlijk
vrij worden gespeeld. Er werd gekletst,
gevoetbald, en er werden spelletjes
gedaan. We hadden van school
voetballen mee, maar ook emmers en
schepjes, zodat er met zand gespeeld
kon worden.

Rond het middaguur had iedereen wel
trek gekregen. De lunch bestond uit
patat met een snack en drinken. Toen

alles op was, werd er gestart met het
middagprogramma. Voor groep 1 t/m 4
hield dat een zeskamp in en er was een
opblaasbare stormbaan. Groep 5 t/m 8
deed mee aan expeditie Robinson.
Daarbij waren onder andere de
volgende activiteiten: boogschieten,
hutten bouwen, suppen en ballen
halen.
Na een goede (maar beetje korte)
nacht slapen stond er de volgende
ochtend een lekker ontbijt klaar voor
iedereen. Na het ontbijt werden alle
spullen alvast weer ingepakt.
Die dag werden er vlotten gebouwd,
werd er gezwommen, gevoetbald en
levend stratego gespeeld.
Na het middagprogramma was er nog
even tijd om te spelen en kon iedereen
genieten van een ijsje. Rond 15.30 uur
was het voor de jongsten tijd om weer
naar Assen te vertrekken. Ze werden
uitgezwaaid door de kinderen van
groep 6, 7 en 8, die nog een nachtje
bleven slapen.
Voor hen stonden er ’s avonds wraps
op het menu. Nadat alles weer
opgeruimd en afgewassen was, werden
ze met de huifkar weggebracht voor
een dropping. In groepjes gingen de

Moe vertrokken ze later die middag
met de bus weer naar school, waar ze
rond 16.00 uur arriveerden.
We kijken terug op een unieke en
gezellige schoolreis! Een unieke
schoolreis omdat ouders dankzij het
Jeugd Educatiefonds geen bijdrage
hoefden te betalen.
Ook het feit dat we met de bus konden
was heel speciaal. Voor sommige
kinderen was het de eerste keer dat ze
met een bus op pad gingen.

kinderen op pad en dat was voor
sommige best spannend. Een van de
groepjes was bijna twee uur onderweg
voordat ze weer terug waren bij Klonie.
Gelukkig was iedereen op tijd terug
voor het kampvuur en de
marshmallows.

2

De groepsgrootte varieert van 10
kinderen tot 24 kinderen. Dat betekent
dat we mogen spreken over kleine
groepen, waardoor er veel aandacht is
voor alle kinderen. De groep 7/8 is het
grootst in aantal. Daarom hebben we
voor deze groep gekozen voor
ondersteuning van een extra
leerkracht. Naast haar lesgevende taak
in groep 6 zal juf Jeanette nog 3 dagen
verbonden zijn aan ons kindcentrum.
Zij zal voornamelijk ondersteunend
ingezet worden in groep 7/8.
Overige teamleden:
• Juf Henny is de afgelopen weken
weer een paar keer op school
geweest. Zij zal beetje bij beetje
haar werkzaamheden bij ons op
school weer opbouwen en zal
ondersteunend zijn in groep 1/2.
• Juf Manon blijft op maandag als
assistent in groep 1/2.
• Juf Mariette is als
onderwijsassistent bij ons op
maandag en dinsdag en
ondersteunt een aantal
kinderen.
• Meester Harold, onze conciërge,
is momenteel afwezig, hij is
geblesseerd aan zijn knie en
voet. Hij hoopt van harte
komend schooljaar weer volledig
aanwezig te zijn.

Afgelopen dinsdag heeft de MR onze
groepsverdeling goedgekeurd. Bij het
maken van een groepsverdeling kijken
we naar de formatie die we ter
beschikking hebben, met daarnaast het
belang van de kinderen voorop.
We zijn blij dat we weer 5 (kleine en
relatief kleine) groepen kunnen
formeren.
Op het personele vlak zijn er een
aantal veranderingen.
• Juf Ellen neemt afscheid en gaat
vanaf komend jaar werken op
het Sterrenschip.
• Meester Tim gaat een dag
minder werken en gaat deze dag
een opleiding doen voor leraar
Wiskunde.
• Meester Rob blijft volgend jaar
volledig aan ons kindcentrum
verbonden en zal een vast
teamlid worden.
• Juf Jeannette zal ons team
komen versterken. In de
volgende Brulboei zal ze zich aan
u voorstellen.
De groepsverdeling voor het schooljaar
2022-2023 ziet er als volgt uit:
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5
Groep 6
Groep 7/8

•

De werkdagen van juf Esther
(administratie), juf Ingrid (intern
begeleider) en juf Heleen
(directeur) blijven ongewijzigd.
Heeft u vragen over het
bovenstaande, dan kunt u contact
opnemen met juf Heleen, onze
directeur.

Juf Melissa, ma, di, do, vrij
Juf Corien, woe
Juf Marlies, woe, do, vrij
Juf Corien, ma, di
Meester Rob
Meester Tim, ma, woe, do, vrij
Juf Jeannette, di
Juf Miriam
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Volgend schooljaar mogen we weer
meedoen met het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma en daar zijn we
heel blij mee!
We ontvangen weer 20 weken lang
gratis groente en of fruit voor alle
kinderen, 3 keer per week.
Het programma loopt van 5 september
2022 tot en met 10 februari 2023.

Vrijdag 15 juli, de laatste dag van dit
schooljaar, gaan we ’s ochtends met
alle kinderen picknicken. Iedere groep
zoekt buiten een leuk plekje om dit te
doen en bij slecht
weer doen we het
binnen.
We vragen u om uw
kind(eren) iets meer
mee te geven dan
normaal. We denken
bijvoorbeeld aan extra stukjes lekker
fruit of groente, en wat lekkers om te
drinken. We verzoeken u om de
kinderen vooral geen snoep, chips,
blikjes frisdrank of energydrank mee te
geven.

De komende weken zullen we voor alle
kinderen nog een tweetal leuke
activiteiten organiseren. Deze
activiteiten worden betaald door de
ouderraad. Wat voor activiteiten dit
zijn, blijft nog even een verrassing.

Heeft uw kind nog een leesboek thuis
van school, wilt u er dan voor zorgen
dat dit boek zo spoedig mogelijk weer
mee naar school gaat? We willen graag
de uitleenadministratie van de Kidsbieb
voor het eind van het schooljaar
afgerond hebben.

Op donderdag 7 juli gaan alle kinderen
’s middags alvast kennismaken met
hun nieuwe groep en juf of meester
voor volgend schooljaar.

In de tweede week na de
zomervakantie, op maandag 5
september, komt de schoolfotograaf bij
ons op school.
Er zullen dan
individuele foto’s,
groepsfoto’s en
broer/zus foto’s
worden gemaakt.
Het is ook
mogelijk een
broer/zus foto te
laten maken met
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broer(tjes) of zus(jes) die nog niet of
niet meer bij ons op school zitten.
Indien u van deze mogelijkheid gebruik
wilt maken, kunt u dit invullen op het
strookje onderaan de brief die de
kinderen vandaag mee naar huis
hebben gekregen. Dit strookje kunt u
de komende weken inleveren of in de
eerste week na de zomervakantie.

was het afgelopen en gingen we weer
naar school.
Thomas en Yanniek

We zijn dinsdag om half 9 naar de film
gegaan op de fiets, in de Nieuwe Kolk.
We hebben de film van de club van de
lelijke kinderen gekeken.

Bij de ingang
van onze
school staat
een mand met
gevonden
voorwerpen.
Mist u nog
handdoeken, kleding of andere spullen,
kijk gerust even in deze mand.
Voorwerpen die er op de laatste
schooldag nog liggen worden
opgeruimd.

Wij zijn met groep 7/8 naar het Noord
Nederlands Orkest geweest. Er werd

Isimo, de president, pakte de lelijke
kinderen op en bracht ze zogenaamd
naar een opfris kamp maar dat was het
niet.
Het was een erg kamp .
Een jongen, Paul, in de film was lelijk,
dus moest hij mee met de bus naar dat
kamp. Hij ontsnapte met een andere
jongen en redde de lelijke kinderen.
Maar Isimo was zelf lelijk. Hij had grote
oren net zoals Paul en was kaal.
De film was om 11 uur afgelopen
daarna gingen we weer naar school
fietsen.
Danitsia en Senna

een soort toneelstuk opgevoerd met
muziek op de achtergrond. Het
toneelstuk ging over een wereldreis die
twee mannen maakten. Een van de
mannen werd geboren in Marokko,
waar oorlog was. Van de andere man
wisten we niet waar hij was geboren.
Ze ontmoeten elkaar op zee en
maakten samen veel reizen. De muziek
maakte het toneelstuk nog mooier! Er
waren wel 60 muzikanten. Uiteindelijk

Bij de wijkagent, Jens Stoetman, kunt

5

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 14.00 uur
tot 15.00 uur en iedere donderdag van
10.00 uur tot 12.00 uur houdt een
maatschappelijk werker van het
buurtteam Vaart Welzijn spreekuur in
het Buurt Informatie Centrum in de
Maasstee, Maasstraat 25.

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.

7 juli:
* Kennismaken met de
nieuwe groep
13 juli:
* Afscheidsavond gr 8
14 & 15 juli:* Groep 8 vrij
15 juli:
* Picknicken
* Brulboei 21
16 juli t/m 28 aug.: * Zomervakantie
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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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Kleurplaat
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