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Ter afsluiting van het schooljaar
konden we dankzij onze ouderraad een
paar heel leuke activiteiten organiseren
voor alle kinderen.

Dinsdagmiddag stond er een ijskar bij
school en werden alle kinderen
getrakteerd op een lekker ijsje.

Dinsdagochtend stond er op het
grasveld achter de mfa een grote
stormbaan. Dankzij het mooie weer
was het dubbel genieten en werd er
volop geklauterd, geklommen en
gegleden.

Er waren verschillende soorten roomijs
waar je uit kon kiezen en wie het
lekker vond, kon er ook nog een dip bij
uitzoeken. Dat was smullen geblazen!

basisschool. We wensen de jongens en
meiden van onze groep 8 een fijne
zomervakantie en heel veel succes en
geluk voor de toekomst.

Woensdag 13 juli was de laatste
werkdag van juf Ellen op de Driemaster
en hebben we met zijn allen afscheid
van haar genomen. Juf Ellen kwam op
een kleuterfietsje de school uit, dit tot

Voor groep 8 was woensdag 13 juli een
bijzondere dag, het was hun laatste
schooldag op de Driemaster.
’s Ochtends mochten ze traditioneel
snoep strooien. Rond 12.00 uur werden
ze feestelijk uitgezwaaid door alle
kinderen en meesters en juffen toen ze
al fietsend de school uitkwamen.
Tijdens de afscheidsavond werden de
kinderen onder luid applaus van hun
ouders en meesters en juffen,
ontvangen op de rode loper. Toen
iedereen een plekje had gevonden op
de tribune was het tijd voor de film
‘Game over’, waarin alle kinderen van
groep 8 een rol speelden. Na de film
hebben we mooie foto’s en filmpjes
gekeken van een heel jaar groep 8.
Vervolgens was het tijd voor het
officiële gedeelte, de diplomering. Alle

grote hilariteit van veel kinderen.
Ze kreeg van alle groepen een boekje
met mooie tekeningen.

Juf Ellen zal volgend schooljaar op het
Sterrenschip in Kloosterveen werkzaam
zijn, ze gaat daar lesgeven aan groep
1/2. We wensen haar heel veel plezier
op het Sterrenschip.

kinderen konden, na het zetten van
hun handtekening, het diploma in
ontvangst nemen.
Zo kwam er voor groep 8 een definitief
eind aan hun periode op de
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Dinsdag heeft ze, in een versierde
Kidsbieb, aan alle groepen nog een
keer voorgelezen.
Het laatste verhaal was voor groep 6,
dat waren dezelfde kinderen waar ze
ooit in groep 1-2 als eerste aan
voorlas, bij ons op school.
Juf Edske heeft de kleuters een
prentenboek gegeven, voor haar
afscheid.
Wij bedankten haar met tekeningen,
een bos bloemen en twee
prentenboeken, zodat ze straks als ze
oma is, haar kleinkinderen kan gaan
voorlezen.
We wensen juf Edske heel veel plezier
hierbij en alle goeds voor de toekomst!

Nicole, onze onderwijsassistent, gaat
volgend jaar werken op de Feniks.
Nicole was vanaf februari bij ons aan
het werk op basis van npo-middelen.
Dit jaar hebben we de keuze voor inzet
van deze gelden voor een extra
groepsleerkracht gemaakt. We wensen
Nicole veel plezier op kindcentrum de
Feniks!

Dinsdag 5 juli was juf Edske voor het
laatst bij ons op school.

Ruim 6 jaar lang heeft ze iedere
dinsdag in kleine groepjes voorgelezen,
vooral aan kinderen van groep 1-2.
Zelfs in de thuiswerkperiode van
Corona, maakte ze nog
voorleesfilmpjes voor de kinderen,
zodat ook dat door kon gaan.
Het laatste jaar was ze ook een van
onze vrijwilligers van de Kidsbieb.

Van zaterdag 30 juli t/m zondag 14
augustus zal het ouderportaal
gesloten zijn. Het portaal is dan dicht
voor alle gebruikers.
Fotoalbums en berichten van dit
schooljaar zullen
worden
verwijderd. Wilt u
nog foto’s
downloaden, doe
dit dan uiterlijk
29 juli.
Verder is de app
vernieuwd. Versie 2.3.10 is nu
beschikbaar in de stores. Er zijn vele
bugs en issues verholpen.
De afgelopen tijd waren er echter
problemen met de Android app.
Daarom is er een nieuwe versie in de
Android app store gezet. Ouders die
problemen ervaren kunnen het beste
de app deinstalleren en de nieuwe

Juf Edske wordt oma en vond het
daarom tijd om te stoppen met haar
vrijwilligerswerk bij ons op school.
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versie installeren en koppelen. De
nieuwe Android versie is 2.3.15.
Tussen de middag eten we samen de
lunch op school, in het eigen lokaal en
met de eigen leerkracht.
We vragen u uw kind een gezonde
lunch mee te nemen naar school. Een
gezonde lunch bestaat bijvoorbeeld uit
brood, maar kies dan liever niet voor
witbrood. Beter kun je kiezen voor
volkorenbrood. Hierin zitten de nodige
voedingsstoff
en en dit
brood geeft
langer een
verzadigd
gevoel. Kies
voor beleg
waar niet te
veel suiker in
zit, bijvoorbeeld kaas, pindakaas,
vleeswaren, een ei of appelstroop.
Naast brood vragen we wat te drinken
mee te geven vanuit huis. Daarnaast
kan de lunch worden aangevuld met
fruit, groente en/of zuivel, of een klein
hartig hapje zoals een blokje kaas of
stukje worst. Koekjes en snoepjes
maken geen onderdeel uit van een
gezonde lunch en worden weer mee
teruggenomen naar huis.

Komend schooljaar starten we met een
continurooster,
waardoor alle
kinderen ook op
school blijven
lunchen. Graag
willen we nog een
en ander op een
rijtje zetten met
betrekking tot ons schoolbeleid over
voeding.
Fitheid is een van onze drie sterke
punten. Een onderdeel van fitheid is
natuurlijk gezonde voeding. Wie
gezond eet, levert betere prestaties.

De afgelopen jaren hebben we
meegedaan aan het project fruit op
school, schoolfruit. De positieve
ervaringen van zowel het team als
ouders heeft er toe geleid dat we, na
overleg met de MR, hebben besloten
hier beleid op te maken. Sinds een
aantal jaren eten we iedere dag fruit in
de ochtendpauze. Dit fruit moet

Als je jarig bent, is het feest. Iets
‘ongezonds’ mag daar bij horen, vinden
wij.
Traktaties worden tegenwoordig alleen
steeds groter en gekker! Als je bij
elkaar optelt hoe vaak een kind wat
extra’s krijgt door traktaties is dat best

meegenomen worden van thuis. Heeft
uw kind hieraan niet voldoende, kan er
naast het fruit een gezonde boterham
worden meegegeven. Daarnaast mag
er wat te drinken meegegeven worden
vanuit huis. (geen prik, geen
energiedrankjes)
Ook komend jaar mogen we weer
meedoen met het schoolfruitproject.
Zodra er meer bekend is, hoort u dit
van ons.

erg vaak. Hieronder volgen tips voor
gezondere traktaties:
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•

•

•

Geef geen grotere traktaties dan
de grote van de vuist van je kind
(zo beperk je grote volumes)
Een klein cadeautje kan ook een
traktatie zijn. Denk bijvoorbeeld
aan een gummetje, bellenblaas
of mooi potlood. Het hoeft niet
altijd eten te zijn.
Zeker voor de jongere kinderen
(4-7 jaar) gaat het erom hoe
een traktatie eruit ziet. Iets
gezonds kun je ook hartstikke
mooi aankleden en is voor deze
leeftijdsgroep een leuke optie.
Kant-en-klare traktaties: Als
kant-en-klare traktaties worden
gebruikt, zijn er voldoende
alternatieven te krijgen die niet
teveel energie (calorieën)
leveren en die makkelijk mee te
geven zijn. Denk aan
ontbijtkoekje, fruit, kleine
uitdeelzakjes, rolletjes of doosje
met snoepjes.

Wanneer: iedere donderdagavond in
de zomervakantie
Tijdstip:
18.00 tot 19.00 uur
Waar:
voetbalvereniging LTC,
Wethouder Bergerweg 24

Van woensdag 20 juli t/m zondag 24
juli barst Podium Zomer weer los met
allerlei gratis workshops en
voorstellingen voor kinderen van alle
leeftijden.
Kom lekker
djembé
spelen,
zingen in
een
kinderkoor,
hiphoppen
of kliederen
met verf.
Of wat dacht
je van
sieraden
maken, striptekenen of een workshop
keramiek?
Tussen de workshops en presentaties
door is er lunch of een lekkere
versnapering.
De inschrijving voor de workshops is
begonnen. De gratis tickets zijn te
reserveren via de website,
www.podiumzuidhaege.nl. Daar vind je
ook het volledige programma.
Wanneer: 20-24 juli
Tijden:
10.00-17.00 uur
Waar:
Podium Zuidhaege,
Zuidhaege 2, Assen
Toegang: gratis

Voetbalvereniging LTC organiseert in
de zomervakantie Zomeravondvoetbal.
Kinderen van 4 t/m 11 jaar zijn dan
iedere donderdagavond van harte
welkom om lekker te komen voetballen
en partijtjes te spelen met
leeftijdsgenoten. Ook als je bij een
andere club
speelt en
geen lid bent
of op een
andere sport
zit, ben je
van harte
welkom. Alle
kinderen die
nog niet op
een sport
zitten kunnen
op deze
manier
kennismaken met voetbal.
Aanmelden is niet nodig, het is geheel
vrijblijvend en helemaal gratis.

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.
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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.

16 juli t/m 28 aug.: * Zomervakantie
29 augustus: * Eerste schooldag

We wensen
iedereen een
heel fijne
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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