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Maandag 5 december brengt 

Sinterklaas met zijn pieten een bezoek 

aan onze 

school. 

We verwachten 

de kinderen 

die maandag 

op de reguliere 

tijd op school. 

Om 8.25 uur 

gaat de bel en 

de kinderen 

verzamelen 

zich dan net 

als anders bij 

hun juf of 

meester. Zij zullen dan met de klas 

naar de ingang van de MFA lopen om 

daar Sinterklaas en 

zijn pieten te 

ontvangen. Ouders, 

kleine broertjes en 

zusjes, opa’s, oma’s 

en andere 

belangstellenden die 

Sinterklaas ook 

welkom willen heten, 

zijn hierbij van harte 

welkom.  

Na de ontvangst 

buiten, zullen 

we ons 

verplaatsen 

naar het 

taaltheater. 

Ook hierbij 

bent u van 

harte welkom,  

we verzoeken u 

de school via 

onze eigen 

ingang binnen te gaan. Er is plaats 

boven in het taaltheater. Ouders met 

kleine kinderen in een kinderwagen of 

buggy mogen beneden aan de kant 

gaan staan. 

Rond 9.25 uur gaan alle kinderen weer 

naar hun eigen groep. Dan vragen we 

u de school te verlaten, zodat alle 

kinderen het programma voor die dag 

kunnen volgen. 

Voor drinken  

en wat  

lekkers 

wordt gezorgd, dus de kinderen hoeven 

deze dag geen drinken of extra fruit 

mee te nemen. 

Zou u de kinderen wel een tas mee 

willen geven voor het cadeau en het 

lekkers? 

We hopen op uw medewerking en 

wensen u ook een heel fijn 

Sinterklaasfeest. 
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Het Sinterklaasfeest is voor veel 

kinderen, ook voor de oudsten, vaak 

een spannende, drukke ochtend, met 

cadeautjes en surprises. Vaak zijn de 

kinderen onder de indruk van Sint en 

Piet. Daarom hebben we besloten dat 

maandagmiddag 5 december voor alle 

kinderen een vrije middag is. De 

kinderen zijn dan om 12.00 uur vrij. 

 

 
Afgelopen maandag kwamen we op 

school en stond er in ons taaltheater 

een rode koffer. Niemand wist van wie 

deze koffer was. 

In het bijzijn van alle kinderen opende 

juf Heleen de koffer en zagen we dat er 

van alles in zat. Een pyjama, 

pantoffels, knuffels, een tandenborstel, 

tandpasta, een slaapmuts en…. een 

brief van Sinterklaas. In de brief stond 

dat Sinterklaas graag bij ons wil 

logeren! 

 

 
Naar aanleiding van deze brief hebben 

de kinderen een lijst gemaakt met alles 

wat nodig was zodat Sint kon komen 

logeren. Een bed, een dekbed, een 

kussen, een wekker en een 

nachtkastje. Deze spullen hebben we 

verzameld en dinsdag hebben we het 

logeerbed klaargemaakt. De kinderen 

namen ook spulletjes mee van huis om 

de logeerplek er gezellig uit te laten 

zien.  

 
 

 
De kinderen hebben ontdekt dat er de 

afgelopen dagen iemand in het 
logeerbed heeft geslapen. 
En woensdagavond, het was al laat en 

al bijna tijd om 

naar bed te 

gaan, kreeg juf 

Heleen nog een 

voicemail. 

Deze hebben 

we 

donderdagmorgen met elkaar 

afgeluisterd. Wilt u weten van wie de 

voicemail afkomstig was en wat het 

bericht was? Ga dan naar het 

ouderportaal of naar onze website.  
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Hier kunt u het voicemailbericht 

beluisteren. 

 
 

 
Gisteravond is de MR weer bij elkaar 

geweest.  

 
• Op dit moment bestaat het 

ouderdeel van de MR uit twee 
betrokken ouders.  
We gaan een laatste poging 

doen om nog een derde ouder te 
vinden die bereid is deel uit te 

maken van onze MR. Dat gaan 
we doen door de ouders van de 

kinderen tot en met groep 5 
persoonlijk te benaderen. Zit uw 
kind in groep 6 of 7 en denkt u, 

dit is voor een paar jaar nog iets 
voor mij, vertel het ons.  

• Wat doet de MR.  
MR staat voor  
Medezeggenschapsraad. Dat  

betekent dat je mee mag  
bepalen wat er gebeurt op ons  

kindcentrum.  

• Naast het ouderdeel bestaat de 
MR uit een leerkrachtendeel.  

• De MR bekijkt de plannen die het 
kindcentrum heeft, denkt mee 
en is kritisch, om zo tot nog 

mooiere plannen te komen. De 
MR heeft voor sommige zaken 

een instemmingsbevoegdheid, 
zoals het aantal groepen dat er 
wordt geformeerd voor een 

nieuw schooljaar. Op andere 
zaken, zoals meedenken in de 

jaarbegroting, heeft de MR een 
adviserende rol. Alles met als 

doel een zo mooi mogelijke 
ontwikkeling van onze kinderen.  

• U hoeft niet op onze persoonlijke 

benadering te wachten. Wilt u 
deelnemen aan onze 

medezeggenschapsraad, laat het 
ons dan zo spoedig mogelijk 
weten.  

• Samen staan we sterker, voor 
nog beter onderwijs!  

Tot gauw!  
Medezeggenschapsraad en team 

 kindcentrum Driemaster 

 

 
De ‘Gouden Weken’ zijn voorbij en dat 

betekent dat we weer kunnen beginnen 

met het kind van de week en de ouder 

van de week. Gelukkig kunnen we hier 

weer mee starten omdat de ouder van 

de week door corona de afgelopen 

jaren niet heeft kunnen plaatsvinden. 

Is een kind ‘kind van de week’ dan 

bent u deze week ‘ouder van de week’. 

Uw kind 

mag u die 

week 

uitnodigen 

om een uur 

mee te 

kijken in de 

klas. Want 

‘samen 

leren is beter presteren’ en we vinden 

het belangrijk om u als ouder te 

betrekken bij de ontwikkeling van uw 

kind. 
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Op de kalender staat op 23 november 

de maandshow van groep 6 gepland. 

Omdat veel kinderen in groep 6 ziek 

zijn en daardoor niet mee kunnen 

oefenen, hebben we besloten om de 

maandshow te verplaatsen naar 

woensdag 14 december. 

 

 
Inmiddels is het twee weken geleden 

dat we gestart zijn met het 

schoolontbijt en op dit moment zijn er  

dagelijks 10 tot 15 kinderen die 

hieraan deelnemen. Het ontbijt is  

’s ochtends voor schooltijd en vindt 

plaats in ons extra lokaal beneden, 

naast de Kidsbieb.  

 
Vier van onze ouders zijn hierbij 

aanwezig om samen met de kinderen 

te ontbijten. We zijn deze ouders heel 

dankbaar voor hun inzet. 

Door ’s ochtends te ontbijten krijgen 

kinderen een boost energie voor de 

rest van de dag. Hierdoor kunnen 

kinderen zich beter concentreren op 

school.  

Wilt u uw kind(eren) ook aanmelden 

voor het schoolontbijt dan kunt u juf 

Heleen een bericht sturen of even naar 

haar toe gaan. Al onze kinderen zijn 

welkom en er zijn voor u geen kosten 

aan verbonden. Wel is het ivm de 

voorraad en de organisatie nodig om 

uw kind(eren) aan te melden. 

Kinderen kunnen tot en met januari 

2023 meedoen met het schoolontbijt. 

 

 
Volgende week krijgen de 
kinderen het volgende 

aangeboden: 
• Maandag: peer, 1 

per leerling 
• Dinsdag: appel, 1 

per leerling 

• Woensdag: kiwi, 1 per leerling 
• Donderdag: waspeen, 1 zak 

voor 12 leerlingen 
• Vrijdag: peer, 1 per leerling 

 

 

 
Woensdag 9 november was de MFA 

Pittelo sfeervol verlicht. Honderden 

lampjes glinsterden in het donker 

tijdens de lampionnenshow die dit jaar 

gelukkig weer gehouden kon worden.  

Er waren weer veel ouders, oudere 

broers en zussen, oma’s, opa’s en 

andere belangstellenden die gezellig 

Foto: Rudi van der Woude 
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langs kwamen om alle mooie zelf 

geknutselde lampionnen te 

bewonderen. 

  

 
De wijkagent, Jens 
Stoetman, houdt 

vanaf 14.00 uur 
spreekuur in het  

Buurt Informatie 
Centrum (BIC) in de 
Maasstee, Maastraat 

25.   
U kunt de wijkagent 

ook 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. 

 

 
22 november: * Groep 3/4 naar de 

Sinterklaasvoorstelling in DNK 
2 december: * Brulboei 7 

5 december: * Sinterklaasfeest,  
alle kinderen zijn die dag om 

12.00 uur vrij 
14 december: * Maandshow gr 6 

16 december: * Kerstcircuit 
   * Kerstcircuit 

20 december: * Gr 5 eind  
schatkamer Roald Dahl 
  * Gr 7/8 eind Asser 

kinderjury 
22 december: * Kerstdiner 

23 december: * Brulboei 9 

 
 

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 


