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Van 5 tot en met 16 oktober is het 

Kinderboekenweek. Dit jaar is het 

thema: GI-GA-GROEN! 

In bomen klimmen en dierensporen 

zoeken in het bos, zandkastelen maken 

of vliegeren op het strand, een hut 

bouwen of picknicken in het park of 

vogels spotten en een moestuintje 

maken in je eigen tuin. De natuur is 

overal om ons heen. Buiten is er van 

alles te ontdekken en te doen. 

Dit jaar staan er allerlei kinderboeken 

over dieren en natuur in de spotlight. 

 

 
Tijdens de Kinderboekenweek gaan we 

schoolbreed allerlei leuke activiteiten 

organiseren rondom het thema ‘GI-

GA-GROEN’. Hiermee hopen we het 

leesplezier van onze kinderen te 

stimuleren én te vergroten. Er zal een 

fotowedstrijd gehouden worden, een 

boswachter komt voorlezen, we 

houden een lees challenge én een 

voorlees-vossenjacht. Meer informatie 

hierover volgt. 

 

 
Op woensdag 5 oktober wordt de 

Kinderboekenweek op een bijzondere  

manier 

geopend. 

Deze opening 

zal 

plaatsvinden 

op ons plein, 

vanaf 8.15 

uur. 

Om 8.25 uur 

gaan we, net als anders, naar binnen. 

Vervolgens zal juf Heleen de 

Kinderboekenweek officieel openen in 

het taaltheater, waarna groep 3/4 de 

maandshow zal doen. Geheel in het 

teken van GI-GA-GROEN! Ouders en 

opa’s en oma’s van de kinderen van 

groep 3/4 zijn van harte welkom om te 

komen kijken! 
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Vrijdag 23 september heeft groep 3/4  

een bezoek gebracht aan het DCA.  

We hebben les gekregen over 

bodemdiertjes. We hebben geleerd 

welke dieren in de bodem leven, waar 

ze van leven en waarom ze zo 

belangrijk zijn. Nadat de juf ons hier 

van alles over had verteld, hebben we 

in de tuin gezocht naar verschillende 

diertjes. Zo hebben we duizendpoten, 

slakken (huisjes- en naaktslakken), 

mieren, spinnetjes en een salamander 

gevonden. Ook kwam er een kikker 

voorbij gesprongen. De kinderen waren 

erg enthousiast en naderhand konden 

ze heel goed vertellen wat ze hadden 

geleerd.  

 
 

 
In de vorige Brulboei heeft u kunnen 

lezen op welke momenten de MR 

bijeen komt. Deze informatie klopt 

niet. De juiste data moeten zijn: 

• Maandag 3 oktober 

• Woensdag 16 november 

• Donderdag 2 februari 

• Maandag 13 maart 

• Woensdag 10 mei 

• Dinsdag 13 juni 

• Maandag 3 of 10 juli 

 

 
Van 15 tot 23 oktober organiseert 

Podium Zuidhaege weer het 

JeugdTheaterFestival.  

Op zaterdag en zondag worden 

professionele voorstellingen verzorgd. 

In de week daarop zijn er themadagen 

met dans, theater en muziek. 

Het festival wordt afgesloten met de 

voorstelling ‘de Drakentemmer’, over 

het raadsel van de vuurdraak. Deze 

voorstelling is gratis voor kinderen, 

zodat iedereen kennis kan maken met 

de kleurrijke wereld van het theater.  

https://www.podium-zuidhaege.nl/event/jeugdtheaterfestival-2022-jubileumeditie/
https://www.podium-zuidhaege.nl/event/jeugdtheaterfestival-2022-jubileumeditie/
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Voor meer informatie, het programma 
en prijzen, ga naar 

podiumzuidhaege.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. 

 

 
3 okt.: * Gr 7/8 herdenking bij  

het Joods monument, 10.30 uur 
5 okt.: * Start Kinderboekenweek 

 

  * Maandshow gr 3/4 
  * Gr 7/8 naar DNK, 9.45- 

11.00 uur 
7 okt.: * Lees challenge 
10 okt.: * Fietscontrole door VVN  

voor de groepen 5, 6 en 7/8 
11 okt.: * Voorleesvossenjacht  

(onder voorbehoud) 
* Gr 7/8 Griffels en 

penselen, 11.15 uur 

12 okt.: * Boswachter komt  
Voorlezen 

14 okt.: * Brulboei 4 
  * Voorleeswedstrijd 

15-23 okt.: * Herfstvakantie 

   

 

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 


