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We hebben maandag een ontzettend 

leuke start van het schooljaar gehad. 

Juf Heleen heette iedereen van harte 

welkom en wenste ieder een fijn 

schooljaar. Maar juf Melissa had daarna 

nog veel meer voor ons in petto. Ze 

had iets mee. Het was rood en normaal 

loopt de Koning erover, volgens een 

van de kinderen. Het was een rode 

loper, bedoeld voor heel belangrijke 

mensen. Dat zijn wij samen, kinderen, 

ouders en de meesters en juffen. Want 

samen werken we aan een zo 

mooi mogelijke ontwikkeling van alle 

kinderen. Per groep mochten we over 

de rode loper, we hebben gezongen 

over de drie sterke punten van de 

Driemaster en ook de ouders mochten, 

als belangrijke personen, over de rode 

loper. Daarna mocht iedereen even bij 

zijn eigen kind in de klas kijken.  

Maandag zijn we in iedere groep weer 

gestart met De Gouden Weken. Tijdens 

deze periode werken we extra aan 

groepsvorming. Je welkom voelen, je 

veilig voelen, groepsafspraken en 

groepsopdrachten horen hierbij. Samen 

zorgen we voor een fijne sfeer, waarin 

je goed kan werken. Het was mooi om 

te zien hoe goed de kinderen naar 

elkaar luisterden en hoe fijn er alweer 

samen werd gewerkt.  

We iedereen een heel fijn schooljaar. 

 

 
Bij deze eerste Brulboei van dit 
schooljaar ontvangt u ook de 

activiteitenkalender. 
Hierin staan voor het 

hele jaar de activiteiten, 
vakanties en studiedagen 
gepland, die tot op 

heden bekend zijn. 
 

 
Volgende week start het EU-

Schoolfruit- en groenteprogramma. 

We zijn blij dat we ook dit jaar weer  
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mee mogen doen. Meedoen aan EU-

Schoolfruit betekent dat 

elk kind 20 weken lang 3 

stuks gratis groenten 

en/of fruit per week 

krijgt. 

De vaste schoolfruitdagen zijn nu op: 

- Dinsdag, woensdag en 

donderdag. 

Dit betekent dat u vanaf volgende  

week uw kind(eren) 

alleen op maandag en 

vrijdag zelf fruit hoeft 

mee te geven. Via de 

Brulboei en ons 

ouderportaal houden we 

u wekelijks op de hoogte wat er 

geleverd wordt. Indien u 

denkt dat het geleverde fruit 

niet voldoende is, kunt u er 

voor kiezen extra fruit of 

een broodje mee te geven. 

De gratis leveringen lopen 

tot begin februari. 

Volgende week krijgen de kinderen: 

• Dinsdag: kiwi, 1 per leerling 

• Woensdag: appel, 1 per leerling 

• Donderdag: peer, 1 per leerling 

 

 
Mijn naam is Jeannette Hospes en ik 

ben 61 jaar (vinden kinderen belangrijk 

om te weten) en ik woon sinds 1986 in 

Assen. Ik ben 

getrouwd met 

Wobbe en heb 

3 volwassen 

dochters. Ik 

hou veel van 

sport; zowel 

actief als 

passief ! 

Verder houd 

ik mij bezig 

met yoga en 

heb daar ook een teacher training voor 

gevolgd. Vorig jaar heb ik een 

yogaprogramma voor kinderen op 

school gedaan onder de naam: 

Schoolverlichting. 

Na een groot aantal jaren buiten het 

onderwijs te hebben gewerkt ben ik nu 

alweer vier jaar in dienst van Plateau 

als vaste invalkracht om scholen bij te 

staan. Dit nieuwe schooljaar begin ik 

bij de Driemaster: op dinsdag in groep 

6 en de woensdag, donderdag en 

vrijdag als ondersteuning in groep 7/8. 

Ik heb er heel veel zin in! 

Bent u nieuwsgierig ? Dan kunt u 

natuurlijk altijd even bij mij binnen 

lopen om nader kennis te maken met 

mij en ik met u . 

 

  
Op onze school is het de afspraak dat 
kinderen vanaf groep 3, gaan douchen 

na de gymles.  
Het aanleren 

van gezond 
gedrag is een 

van de 
belangrijkste 
uitgangspunten 

van bewegings-
onderwijs. 

Douchen na de 
gymles valt ook 
onder dergelijk 

gezond gedrag. 
Tijdens onze 

gymlessen 
wordt zeer 
intensief 

bewogen. 
Kinderen 

zweten dan behoorlijk. We vinden het 
niet fris dat de kinderen de zweetlucht 
meenemen naar de klas of naar huis. 

Deze afspraak is tevens op advies van 
het GGD in verband met het verkrijgen 

van een beter binnenmilieu op school. 
Sommige geloofsovertuigingen keuren 
naakt douchen af. Daarentegen is 

reinheid, schoon zijn en een lekkere 
geur bij je dragen een belangrijk 

onderdeel van religies. Douchen in 
ondergoed vinden we prima, als de 
leerling schoon ondergoed meeneemt. 

Mochten er medische redenen zijn 
waarom uw kind niet mag douchen na 

de gymles, kan u hiervoor een afspraak 
maken met de directeur, om een en 
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ander mondeling toe te lichten. We 
vragen dan na het gesprek om een 

schriftelijke bevestiging van u. We 
verwachten dat alle kinderen naast de 
gymkleding (inclusief schoenen) een 

handdoek meenemen in de gymtas. 
Tijdens het omkleden en douchen is er 

zowel in de jongens- als 
meisjeskleedkamers een leerkracht 
aanwezig.  

 

 
Tijdens de gymles mogen er in verband 
met de veiligheid geen sieraden 
worden gedragen. Kettingen en ringen 

moeten af, 
oorbellen bij 

voorkeur ook.  
Mochten de 
oorbellen moeilijk 

te verwijderen 
zijn, mogen deze 
thuis (voor 

schooltijd) worden 
afgeplakt door middel van een pleister 

of leukoplast. Wij zijn niet  
aansprakelijk voor het verliezen van de 
sieraden en adviseren u op de 

gymdagen uw kind zonder sieraden 
naar school te laten gaan.  

Voor de duidelijkheid: op school 
plakken wij geen oorbellen af en 
ondersteunen we de kinderen niet met 

het aanbrengen of uithalen van 
sieraden. Dit kost ons, hebben we 

gemerkt, te veel onderwijstijd.  
 

 
We hebben besloten om de afspraak 

met betrekking tot speelgoed 
meenemen naar school, te veranderen.  

Vanaf dit schooljaar is de afspraak, 
dat we zonder overleg, geen 

speelgoed van huis meer 
meenemen naar school.  
De reden 

hiervoor is 
dat er 

weinig met 
het 
speelgoed 

gespeeld wordt op school en dat steeds 
dezelfde kinderen speelgoed 

meenemen en andere kinderen niet. 
Het heeft uiteindelijk volgens ons geen 

meerwaarde.  
We verzoeken u dan ook ervoor te 
zorgen dat uw kind geen speelgoed 

meer van huis meeneemt naar school. 
Alvast hartelijk dank. 

 

 
Vanaf groep 4 krijgen de kinderen te 

maken met het geven van een 
presentatie, in de vorm van een 
spreekbeurt, het praten over een 

actualiteit, of het maken van een 
werkstuk. Hier zit per schooljaar een 

opbouw in.  
Van het houden van een presentatie      

 
leer je veel: je leert om zelf informatie 

te zoeken over een bepaald onderwerp. 
Je zult dan meestal heel veel 

informatie vinden, waarvan je sommige 
informatie wel kan gebruiken, maar 
andere informatie juist weer niet. Wat 

je hierbij zult leren is om de 
belangrijke informatie eruit te halen en 

om dit in het kort samen te vatten. En 
natuurlijk leer je met zo’n 
presentatiekring ook om te spreken 

voor een groep. 
Informatie over deze kringen en de 

benodigde documenten hiervoor kunt u 

binnenkort vinden op ons ouderportaal. 

 

 
Hou je van koprollen, handstanden, 

rennen en springen? Doe je niks 
anders dan klimmen en klauteren over 

de meubels in huis? Zou je graag eens 
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willen turnen? Kom dan meedoen met 
onze open trainingen voor meisjes uit 

de geboortejaren 2014, 2015, 2016 en 
2017.  
Turnen is een 

fantastische 
sport, waarbij je 
je lichaam goed 

leert kennen en 
soms het gevoel 

hebt dat je kan 
vliegen. Door 
het opzoeken 

van je grenzen 
krijg je 
zelfvertrouwen 

en leer je trots 
zijn op jezelf, 

maar ook om door te zetten als iets 
niet direct lukt. Bovenal staat 
natuurlijk plezier voorop!  

Voor onze jongste turnsters hebben we 
een speciale groep waarin ze kunnen 
kennismaken met de prachtige 

turnsport. De basistechnieken van het 
turnen staan centraal en er wordt 

gewerkt aan een brede 
bewegingsbasis.  
Data open trainingen voor meisjes 

geboren in 2016 en 2017: vrijdag 9 
september en vrijdag 16 september 
van 15.00-16.30 uur in de turnzaal van 

sporthal De Timp.   
Data open trainingen voor meisjes 

geboren in 2014 en 2015: vrijdag 9 
september en vrijdag 16 september 
van 16.30-18.00 uur in de turnzaal van 

sporthal de Timp.  
Er kan per 
les 

opgegeven 
worden, het 

maakt dus 
niet uit als 
je maar een 

keer kan of 
beide 
trainingen 

wil komen.  
Opgeven/ extra informatie: 

sportimpuls@omnigym.nl  
We hopen je te zien op de trainingen in 
onze turnhal in sporthal De Timp!  

Ben je te jong? Of net te oud? Ben je 
een jongen? Kijk dan eens op onze 

website (www.omnigym.nl) naar de 
mogelijkheden voor jou!  

 

 
Houdt je kind van musical of theater? 
Grijp dan je kans! Leshuis van het 

noorden geeft namelijk op de school 
locatie deze culturele lessen na 

schooltijd.  
De bestaande lessen starten in de 
komende weken, op de onderstaande 

locaties: 

 
Op dinsdag van 14.15-15.45 uur in het 
Sterrenschip, voor 7-12 jaar. 
Op donderdag van 14.15-15.15 uur in 

Kloosterveen (school) voor 7-12 jaar. 
Een proefles volgen is altijd mogelijk, 

neem dan contact op met Lisanne 
Eshuis 
Naast de bestaande lessen willen we 

ons aanbod uitbreiden. Door na de 
herfstvakantie te starten op nieuwe 

locaties. En mogelijk ook bij u in de 
buurt. Tip: houd de website van 
leshuisvanhetnoorden.nl in de gaten en 

wij proberen via de scholen jullie op de 
hoogte te houden.  

Wij komen bij u op de scholen in de 
buurt omdat: 
Wij het belangrijk vinden dat alle 

kinderen een kans krijgen om te 
ontdekken of ze theater/musical leuk 

vinden om te doen. Zodat ze kunnen 
ontdekken of ze hiervoor talent 
hebben.  

Een bijkomend voordeel is dat kinderen 
op school in hun vertrouwde omgeving 

mailto:sportimpuls@omnigym.nl
http://www.omnigym.nl/
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met theater en musical bezig zijn. Wij 
vinden het belangrijk dat kinderen zich 

persoonlijk ontwikkelen en dat ze 
creatieve vaardigheden leren. Elk 

 
seizoen sluiten we af met een 
eindvoorstelling waaraan alle kinderen 
meedoen. Ook geven we voorstellingen 

aansluitend bij activiteiten bij u in de 
buurt.  

Leshuis van het noorden doet ook mee 
met het Jeugdcultuurfonds van 
Drenthe. Ouders kunnen een aanvraag 

voor een financiële bijdrage bij dit 
fonds indienen, zodat hun kind ook 

mee kan doen. Het hele cursusbedrag 
wordt dan vergoed.  
Wil uw kind een gratis proefles 

volgen? Neem dan contact op met 
Lisanne Eshuis, 

info@leshuisvanhetnoorden.nl, 
0636088314 

Nieuwsgierig? Zie 
leshuisvanhetnoorden.nl  

 

 
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 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. 

 

 
5 sept.:   * schoolfotograaf 
7 sept.: * Groep 5 naar het 

Duurzaamheidscentrum; ‘Met 
energie aan de slag’ 9.00 tot 
10.00 uur 

13 sept. : * Gastles Tori (van het 
Cultuurmenu) 

 Groep 5 10.30 uur 
 Groep 6 12.00 uur 

 * Groep 4 en 5 terugblik 

vakantielezen, 13.30 uur 
16 sept. : * Brulboei 2 

  * Groep 6 doet mee met  
de zwerfafval opruimactie, 9.00  
tot 12.00 uur 

20 sept.: * Eerste theaterles Tori 
 Groep 5 9.00-10.15 uur 

 Groep 6 10.30-11.45 uur 
21 sept.: * Open dag 

 * Sportochtend in het 

kader van de Nationale 
Sportweek. Meer info volgt 

 
23 sept.: *Gr 3/4 naar het  

Duurzaamheidscentrum; ‘Klein 

maar fijn’, 9.00-10.30 uur 
   
 

mailto:info@leshuisvanhetnoorden.nl
mailto:vraag@oudersonderwijs.nl
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Geers bandenservice 
 
 

Voor banden, uitlaten, accu’s en 

periodieke onderhoudsbeurten 
 

De zaak waar klant nog koning is 

 

Bosstraat 58 

9401 PV Assen 

Tel (0592) 310174 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 
 

     Voor al uw boeken, wenskaarten,  

       tijdschriften en cadeauartikelen. 

_______________________________

____________________ 

        Verbonden met de buurt! 

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


