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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------De ouders die deze ochtend mee
hebben geholpen met het begeleiden
van een groepje kinderen, willen we
hier heel hartelijk voor bedanken!

Zaterdag 17 september is het World
Cleanup Day. Wereldwijd doen er 191
landen mee aan dit evenement om
zwerfaval op te ruimen. In het kader
hiervan heeft groep 6 vandaag
meegedaan aan de zwerfafval
opruimactie. Onder begeleiding van
meester Tim en enkele ouders zijn de
kinderen in groepjes de wijk ingegaan.
Met grijpers en afvalzakken hebben ze
zwerfafval opgeruimd en Pittelo een
stukje schoner gemaakt.

De aankomende maanden zullen er in
Assen bij verschillende openbare
speelplekken knikkertegels worden
geplaatst. De start hiervan was
vandaag, in Pittelo. Wethouder Ten
Oever plaatste de allereerste

knikkertegel op het speelterrein aan
het Seinepad en werd hierbij geholpen
door enkele kinderen van groep 6.

ouders van een nieuwe leerling, na
ongeveer een half jaar een
feedbackgesprek. Juf Heleen, de
directeur, nodigt de ouders dan uit om
samen in gesprek te gaan over de
ervaringen van hun kind, maar ook van
de ouders zelf, met betrekking tot het

Van 16 t/m 25 september 2022 wordt
de Nationale Sportweek georganiseerd.

Het doel hiervan is om sporten en
bewegen te promoten en iedereen te
laten zien hoe gezond en vooral leuk
sporten en bewegen is.
Omdat wij bewegen ook heel belangrijk
vinden organiseert onze vakleerkracht
gym, meester Daan, samen met onze
sportstudenten op woensdag 21
september een sportochtend. De
kinderen gaan in kleine groepjes
sporten en samenwerkingsspellen doen
rondom het thema ‘de gouden weken’.
Enkele voorbeelden zijn: tikspelen
waarbij lopers en tikkers moeten

naar school gaan op de Driemaster.
Deze gesprekken hebben wij altijd als
erg waardevol ervaren, omdat het
zowel de relatie tussen ouders en
school, de samenwerking en
uiteindelijk het educatief partnerschap
kan versterken. Daarnaast helpt het
ons als Driemaster om de kwaliteit te
waarborgen en waar nodig te
verbeteren.
Door de Coronaperiode hebben deze
feedbackgesprekken niet meer
plaatsgevonden.
We willen graag de feedbackgesprekken hervatten. Dat betekent
dat alle ouders met een kind dat
ongeveer een half jaar bij ons op
school zit, persoonlijk via het
ouderportaal worden uitgenodigd voor
een gesprek.
Dat betekent ook, dat sommige ouders
dit gesprek hebben gemist. Wilt u dit
alsnog, dan kan u dit aangeven en
doen we dit alsnog. U kan het
aangeven bij de leerkracht, die het dan
doorgeeft aan juf Heleen, maar u kan
haar ook zelf berichten via het

samenwerken, Noordpoolexpeditie en
boter, kaas en ei estafette. Voor de
jongste kinderen zijn er spelletjes
waarbij de nadruk wat meer op
bewegen ligt in plaats van op
samenwerken.
We verwachten de kinderen die dag in
sportkleding op school.

Normaal gesproken hebben we na een
kennismakings- en intakegesprek, met
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ouderportaal, bellen, of even op het
plein in de ochtend benaderen.
Nieuw is, dat we ook de ouders van de
kinderen uit groep 5 jaarlijks gaan
benaderen voor een feedbackgesprek
met de directeur. Dit proberen we dit
jaar uit, in de hoop en verwachting, dat
dit bevorderend werkt voor het
educatief partnerschap en met als doel
een nog betere leerontwikkeling van de
kinderen.

De kinderen krijgen dan:
• Dinsdag: watermeloen, 1
meloen voor 45 leerlingen
• Woensdag: appel, 1 per leerling
• Donderdag: peer, 1 per leerling

Donderdag 15 september is de Asser
kinderraad officieel geïnstalleerd. De
kinderraad mag meedenken over wat
er in Asen anders of beter kan voor
o.a. kinderen. Iedere Asser
basisschool of kindcentrum mag een
kinderraadslid aanleveren. Anouschka
uit groep 7/8 vertegenwoordigt dit
jaar de Driemaster. We wensen haar
veel succes en plezier!

Op dit moment is de MR nog steeds op
zoek naar een nieuw lid.
Wilt u meedenken over de ontwikkeling
van ons kindcentrum en met een
positief kritische blik een adviserende
en in sommige gevallen
besluitvormende invloed hebben over
het schoolbeleid?
Meld u zich dan aan via
MR@kindcentrum-driemaster.nl

Dit schooljaar komt de MR bijeen op de
volgende momenten:
4 oktober, 15 november, 31 januari,
14 maart, 9 mei, 13 juni
(Driemasteravond) en 4 of 11 juli.
De vergadering start om 19.30 uur.
Wilt u een MR-vergadering bijwonen?
Dat kan. Meld u zich dan een week
voor de vergadering aan via
MR@kindcentrum-driemaster.nl

Voor nieuwe ouders en andere
belangstellenden wordt er op woensdag
21 september van 9.00 tot 12.00 uur
een open dag georganiseerd op alle
Integrale kindcentra van Plateau.
Dit is voor iedereen een mooie
gelegenheid om eens vrijblijvend rond
te kijken op de verschillende
kindcentra van Plateau. Wij doen hier
natuurlijk ook aan mee. Bent u ouder
van een (bijna) schoolgaand kind en op
zoek naar een goede basisschool? Kom
gerust langs! U bent van harte
welkom!

Van de leverancier van
het schoolfruit hebben
we bericht ontvangen
over het fruit dat
volgende week wordt
geleverd.

Volgende maand is het Oktober
Kindermaand. Verschillende
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organisaties organiseren in de
weekenden van oktober speciale
kinderactiviteiten waar kinderen met
hun ouders of grootouders naartoe
kunnen.

complete uitrusting. Wij vertellen je
hier graag meer over.

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar
hebben altijd gratis toegang. Ze
kunnen dansen, schilderen, drummen,
koekjes bakken en nog veel meer.
Volwassenen betalen soms wel entree.
Afgelopen woensdag hebben alle
kinderen het programmaboekje mee
naar huis gekregen en vanaf die dag is
het mogelijk te reserveren voor de
activiteiten.

Wat:
Wanneer:
Waar:
Tijd:

Open dag HVA
zaterdag 24 september
Mien Ruysweg 3, Assen
09.00 tot 12.30 uur

Op 1 en 2 oktober
vindt in de stad
Groningen het
evenement
‘Zpannend
Zernike’ plaats.
Een interessant en
boeiend
evenement, vooral
bedoeld voor
basisschoolleerlingen, hun ouders en
grootouders. Er is van alles te beleven;
een weekend dat bol staat van
wetenschappelijk vermaak. Zelf
proefjes doen, demonstraties bekijken,
praten met echte wetenschappers,
ontdekken en naar boeiende verhalen
luisteren. De toegang is overal gratis!
Zaterdag 1 oktober
Op zaterdag zijn de kinderen, ouders,
opa’s en oma’s tussen 12.00 en 17.00
uur van harte welkom op verschillende
locaties in de binnenstad van
Groningen.
Zondag 2 oktober
Op zondag tussen 12.00 en 17.00 uur
is de Zernike Campus het toneel van
Zpannend Zernike; maak kennis met
de fascinerende wereld van
natuurwetenschappen, techniek en
energie.

Zaterdag 24 september is er een
open dag bij
hockeyvereniging
HVA in Assen. Ben
je nieuwsgierig en
wil je graag
kennismaken met
hockey? Kom dan
naar de open dag
van HVA om sfeer
te proeven of om mee te doen aan één
van de hockey clinics. Uiteraard
ontbreekt het springkussen niet. En
ben je heel enthousiast geworden dan
kun je in de weken erna gelijk
meedoen aan de open trainingen en
kun je echt ontdekken of hockey bij
jou past.
Mocht je in aanmerking komen voor
het Jeugdfonds Sport en Cultuur dan
kun je binnen HVA ook gebruik maken
van ‘Simons Jeugd
Ondersteuningsfonds’, voor een
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Het totale programma kunt u bekijken
op www.zpannendzernike.nl

23 sept.: *Gr 3/4 naar het
Duurzaamheidscentrum; ‘Klein
maar fijn’, 9.00-10.30 uur
30 sept.: * Brulboei 3
* Groep 7/8 naar het
Duurzaamheidscentrum; ‘Doe
maar duurzaam’, 9.00-10.30 uur
3 okt.:
* Gr 7/8 herdenking bij
het Joods monument

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.

19 sept. : * Gastles Tori van het
Cultuurmenu (in plaats van
dinsdag 13 september)
Groep 5 08.30-9.45 uur
Groep 6 10.15-11.30 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.
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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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