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Woensdagochtend zijn we met 10 

kinderen op bezoek geweest bij de 

commissaris van de Koning, mevrouw  

Klijnsma, in het provinciehuis. Een hele 

belevenis. 

Drie jaar geleden was de commissaris, 

mevrouw Klijnsma, op ons kindcentrum 
voor de aftrap van de "kinderzwerfboek 

provincie estafette" die in onze 
provincie startte. Alle commissarissen 

van de Koning hebben hier aan 
meegedaan omdat ze het belangrijk 

vinden dat álle kinderen mooie boeken 
moeten kunnen lezen. 

Nu, drie jaar later, zijn alle provincies 
bezocht en eindigt de estafette weer bij 
mevrouw Klijnsma op het 

provinciehuis. Zij ging vanmorgen aan 
onze kinderen een stukje voorlezen, 

ook vier van onze kinderen lazen een 
stukje voor. Zij hadden dat thuis en in 
de klas voorbereid.  
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Daarna was er taart, waar we heerlijk 

van gesmikkeld hebben. Igor Krulsnor 
heeft als leuke afsluiter de kinderen 
mooie trucjes laten zien en heeft er 

zelfs een paar uitgelegd.  

Woensdag zijn we live op Radio 
Drenthe geweest hierover, in het 
programma Goedemorgen Drenthe, bij 

het stukje Op Tjak. Ook waren we te 
zien op RTV-Drenthe, in het nieuws. Op 

ons ouderportaal en op onze website 
vindt u linkjes om dit terug te luisteren 
en/of te kijken. 

We hopen dat we ook op deze manier 

zowel de liefde voor lezen maar ook 
ons eigen kindcentrum weer goed op 

de kaart hebben kunnen zetten.  

Om ons eigen Kinderboekenzwerfkastje 
te vullen, kregen we drie dozen vol met 

mooie boeken cadeau van het 
Nationaal Fonds Kinderhulp, de initiator 
van de Kinderzwerfboeken-lees-

estafette.  

 
Voor u als ouders is het goed om te 

weten dat iedereen daar boeken uit 
kan halen, om thuis te gaan 
(voor)lezen. Ze mogen weer terug, 

maar u mag ze na het lezen ook aan 
iemand anders geven, zodat ieder 

kind de kans krijgt om mooie boeken 
te lezen.  

Heeft u thuis nog mooie boeken, maar 
doet u er niets meer mee? Laat ze 
zwerven en stop ze in ons 

kinderzwerfboekenstation. Het kastje 
staat in ons taaltheater. U bent van 

harte welkom hier iets uit te komen 
zoeken! 
 

 

Tijdens de Kinderboekenweek kregen 

we, helemaal passend bij het thema gi-

ga-groen, boswachter Hanna van 

stichting het Drentse Landschap op 

bezoek. Boswachter Hanna kwam bij 

ons om in alle groepen voor te lezen. 

Ze had ook mooie materialen mee,  
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zoals een opgezette vos en uil. Hier 

vertelde ze van alles over en de 

kinderen mochten ook vragen stellen. 

De kinderen hadden ontzettend veel 

vragen en hebben veel nieuwe dingen 

geleerd! Het was een heel leerzame 

ochtend. Alle kinderen kregen nog 

twee boekjes mee naar huis met 

informatie en leuke doe-activiteiten 

voor in de natuur.  

 

 
Vandaag krijgen alle kinderen een mooi 

boek mee naar huis om lekker te lezen 

in de herfstvakantie. Omdat het 

Kinderboekenweek is en wij 

aangesloten zijn bij het 

Jeugdeducatiefonds, konden we ervoor 

zorgen dat alle kinderen gratis een 

boek krijgen om thuis te bewaren. Het 

boek is van jullie! 

 
 

 
We hebben in de Kinderboekenweek 

ook een gi-ga-groene fotowedstrijd 

georganiseerd. De opdracht was om 

een foto te maken waarop te zien was 

dat een kind lekker in de natuur aan 

het lezen was. Voor de meest originele, 

bijzondere, creatieve foto van iedere 

groep was er een leuke prijs waaronder 

een boek, een Drentse hooglander 

knuffel, een T-shirt en een insecten 

vergrootglas. 

 
De prijzen gingen naar Draco uit groep 

1/2, Noah uit groep 3/4, Lotte uit 

groep 5, Julian uit groep 6 en Fatima 

uit groep 7/8. 

 

 
Dinsdag 11 oktober hadden we onze 

gi-ga-groene voorleeszoektocht. Alle 

kinderen gingen met hun juf of 

meester op zoek naar bijzondere, gi-

ga-groene voorlezers.  

 
Nadat ze die gevonden hadden, 

moesten ze een opdracht uitvoeren. 

Hierna werd er door de voorlezers een 

leuk verhaal of gedicht voorgelezen. 
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Een andere activiteit tijdens de 

Kinderboekenweek was onze gi-ga-

groene leeschallenge. Vrijdag 7 oktober 

zijn we met alle kinderen, meesters, 

juffen en enkele ouders bepakt en 

bezakt met kleedjes en boeken, op 

weg gegaan naar het park van Pittelo.  

Daar hebben we met zijn allen een half 

uur lekker gelezen in de natuur. 

 
 

 

Tijdens de Kinderboekenweek ging op 

school enkele keren het leesalarm af. 

Bij het horen van dit alarm was het de 

bedoeling dat alle kinderen stopten 

waar ze mee bezig waren, hun boek 

gingen pakken en lekker gingen lezen. 

Wilt u zien hoe dit eruit zag, bekijk dan 

het filmpje op ons ouderportaal of op 

onze website. 

 

 
Woensdag 5 oktober startte de 

Kinderboekenweek en deze werd 

geopend met de maandshow van groep 

3/4. 

Deze maandshow speelde zich af in de 

moestuin van tante Betsy en tante 

Saar. In de moestuin groeiden wortels, 

sla, tomaten, paprika’s en 

sperziebonen. Terwijl de groentes 

lekker bezig waren met hun 

ochtendgymnastiek, ontstond er paniek 

want er kwam plots een stel hongerige 

slakken de tuin in. Maar 

voordat de slakken hun eerste hapje 

konden nemen, kwamen tante Betsy 

en tante Saar de tuin in om de 

groentes te oogsten. 

Het was een leuke maandshow, de 

eerste sinds lange tijd. De kinderen 
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van groep 3/4 deden het erg leuk en 

wat hebben ze goed gezongen! 

 

 
Maandag 3 oktober vond bij het Joods 

monument aan de Oudestraat de 

jaarlijkse herdenkingsplechtigheid 

plaats. Dit monument is opgericht ter 

nagedachtenis aan de vele Joodse 

inwoners die in 1942 uit Assen 

weggevoerd werden door de Duitsers. 

In 1992 is dit monument geadopteerd 

door de Driemaster en sindsdien wordt 

er ieder jaar een 

herdenkingsplechtigheid gehouden 

waar kinderen uit groep 7 en/of 8 aan 

meedoen. 

Vanwege het feit dat het 80 jaar 

geleden is dat de Joodse inwoners uit 

assen weggevoerd werden, was er dit 

jaar een aangepast programma. Er was 

ook een moment van stilte bij het 

deportatiemonument aan de 

Noordersingel en burgemeester Out 

legde er bloemen.  

Vervolgens vond de herdenking plaats 

bij het Joods monument aan de 

Oudestraat. Enkele kinderen lazen 

gedichten voor en burgemeester Out 

hield een toespraak. Daarna werden er 

bloemen gelegd. 

 

 
Maandag 24 oktober, de maandag na 

de herfstvakantie, zullen alle kinderen 

worden gecontroleerd op hoofdluis. Om 

het de ouders van onze werkgroep niet 

onnodig moeilijk te maken, verzoeken 

wij u om deze dag het haar van uw 

kind niet te ingewikkeld (in) te 

vlechten. 

 

 
Hallo allemaal. 
Ik wil mij even aan jullie voorstellen en 

natuurlijk ook 
aan de 

ouders. 
Mijn naam is 
Sjoege 

Wiersma en ik  
kom 

binnenkort op 
de dinsdag 

eenmaal per 
week 
voorlezen. 

Dit ga ik doen 
voor een 

aantal kleuters.  
Ik ben moeder en oma en werk nog als 
trouwambtenaar bij de Gemeente 

Assen.  
Naast zingen en toneelspelen is lezen 

mijn hobby. 
Ik lees veel en graag en hoop dat ik 
dat aan de kleuters over kan brengen. 

Ik heb er heel veel zin in. 
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Mijn naam is Eva 

Brouwers en ik 
ben 22 jaar. Ik 
woon in 

Groningen samen 
met mijn kat. Ik 

volg de pabo in 
Assen. Op dit 
moment loop ik 

elke donderdag 
met veel plezier 

stage bij groep 
1/2. Later dit 

schooljaar zal ik ook stage lopen bij 

groep 6.  
Ik hou veel van watersporten, zoals 

zeilen, zwemmen en kanoën. Elke 
zomervakantie neem ik mijn kano mee 
in de camper en ga ik zoveel mogelijk 

het water op. Daarnaast ben ik ook 
vaak in het bos te vinden bij de 

scouting. Daar maak ik graag een 
kampvuur. 
 

 
Vrijdag 30 september is groep 7/8 naar 

het Duurzaamheidscentrum geweest 
voor de les ‘Doe maar duurzaam’. 

Hierover schreven Mohamad en Lars 
het volgende stukje. 
We waren uitgenodigd bij het 

Duurzaamheidscentrum om een escape 
house te doen. Er waren allemaal 

sloten om het huisje heen en je had 

raadsels die je moest oplossen en dan 
had je een code om het slot open te 

maken. Sommige raadsels waren best 
moeilijk, maar omdat we goed 

samenwerkten kwamen we eruit. Het 
ging ook op tijd je had maar 1 uur de 

tijd om het te kunnen uitspelen. En je 
deed het ook nog ergens voor, je kon 
een ‘gezonde’ taart winnen. Als je 

natuurlijk het snelste tijd had gezet 
van alle klassen die geweest waren. En 

onze klas was als eerst aan de beurt. 
Onze tijd was 52 
minuten en 26 

seconden. Je 
mocht zelf een 

groepje maken 
van 5 en dat ging 

wel goed. En 
uiteindelijk als je 
klaar was moest 

je nog een kist open maken met de 
hele klas. En als je klaar was mocht je 

een ander team helpen. 
 

 
Binnenkort start Omnigym met lessen 

ritmische gymnastiek. In de MFA 

Pittelo worden oefeningen gedaan met 

onder andere bal, hoepel en lint. Ook 

zo nieuwsgierig? Meld je dan nu aan 

voor een proefles. 

Heeft u onze lessen basisturnen en 

gymnastiek op zaterdag al ontdekt? Of 

de les recreatief turnen voor 12 jaar en 

ouder op maandagavond in de Timp? 

Kijk snel voor het lesrooster op 

www.omnigym.nl en meld je aan voor 

een proefles. 

 O  M  N  I  G  Y  M     A  S  S  E  N 

 

 

http://www.omnigym.nl/
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Bij de wijkagent, Jens Stoetman, kunt  

u terecht voor vragen, klachten en of 
deeën 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. 
 

 
15-23 okt.: * Herfstvakantie 

 
24 oktober: * Hoofdluiscontrole 

1 november: * Groep 5 start 
schatkamer Roald Dahl, 10.30 

uur 
   * Groep 7/8 Asser  

Kinderjury, 11.15 uur 

3 november: * Groep 3/4 eerste  
theaterles Ubie, 8.45-9.45 uur 

4 november: * Brulboei 5 
8 november: * Groep 3/4 tweede  

theaterles Ubie, 8.45-9.45 uur 

9 november: * Lampionnenshow 
 

We wensen 
iedereen een 
 heel fijne 

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 


