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In de vorige Brulboei hebben we u al 

laten weten dat Sinterklaas en zijn 

pieten maandag 5 december bij ons op 

bezoek 

komen. 

Hierbij nog 

wat extra 

info. De 

kinderen 

worden op 

de reguliere 

tijd op 

school 

verwacht. 

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, broertjes/zusjes, 

opa’s/oma’s en andere 

belangstellenden die Sinterklaas ook 

welkom willen heten, zijn hierbij van 

harte welkom. 

We vragen u om dan achter de 

kinderen te gaan staan, zodat alle 

kinderen goed zicht hebben op de 

aankomst.  

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.  

Alle kinderen zijn maandag om 

12.00 uur vrij. 

Voor drinken en wat 

lekkers wordt 

gezorgd, dus de 

kinderen hoeven 

geen drinken of 

extra fruit mee te 

nemen. 

Wilt u de kinderen wel een rugzak 

meegeven voor het cadeautje en het 

lekkers? 
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In verband met de intocht van 

Sinterklaas kunt u op 
maandagochtend 5 december niet 

parkeren aan de zijde van school. 
Dit deel wordt afgezet met lint. We 
hopen op uw begrip en medewerking 

en wensen iedereen een heel fijn 
sinterklaasfeest. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zoals u in de vorige Brulboei heeft 

kunnen lezen, logeert Sinterklaas bij 
ons op school. Samen hebben we voor 
een logeerplek gezorgd en vanaf die 

tijd slaapt Sinterklaas in het logeerbed 
in ons taaltheater.  

Sinterklaas heeft ons zelfs nog een 
voicemail bericht gestuurd, waarin hij 
ons bedankte voor het lekkere bed. 

Vorige week kregen we een brief van 
de Stalpiet. Hij vertelde dat Ozosnel zo 

raar deed, vooral ’s avonds. Hij 
hinnikte, brieste en hij wilde steeds 
weg…  

In de brief vroeg de Stalpiet de 
kinderen om hulp. Samen met de 

kinderen hebben we hier over gepraat 
en zijn we tot de conclusie gekomen 
dat Ozosnel Sinterklaas mist, omdat 

Sinterklaas nu bij ons op school slaapt. 
Samen hebben we een oplossing 

bedacht. We wilden Ozosnel lokken 
met allemaal lekkers. Toen de kinderen 
hun schoen hebben gezet, hebben ze 

daar allemaal lekkere dingen bij gelegd 
voor Ozosnel. Wortels, appels, hooi, 

brokjes….  Vol spanning kwam 
iedereen de volgende ochtend op 
school. En ja hoor, het lekkers was weg 

en op de vloer zagen we allemaal 
hoefijzerafdrukken. Maar helaas had 

Ozosnel het logeerbed van Sinterklaas 

nog niet gevonden…  
Sinterklaas en Ozosnel hadden elkaar 
dus nog steeds niet gezien.  

 

 
 

 
Ozosnel mist Sinterklaas dus heel erg. 

Ons plan om Ozosnel naar school te 
lokken is helaas mislukt want Ozosnel 

heeft Sinterklaas niet kunnen vinden.  
Vanochtend was er nog iets anders aan 

de hand. Juf Melissa was haar fiets 
kwijt!! Meester Harold vertelde dat hij 
vanochtend heel vroeg iemand met een 

rode mantel op een fiets er vandoor 
had zien gaan…  

De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn een 
zoekactie begonnen en hebben in 
school ‘vermist’-posters van de fiets 

van juf Melissa opgehangen.  
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Vanmiddag kwam de verlossende brief. 

Het was een brief van Sinterklaas. Hij 
schreef dat hij Ozosnel zó miste, dat hij 

er vandoor was gegaan met de fiets 
van juf Melissa. Hiervoor bood hij juf 

Melissa zijn excuses aan. Maar….  juf 
Melissa heeft nog steeds haar fiets niet 

terug. Hopelijk komt dit goed…  
 

 

Deze week hebben de kinderen van 

groep 1/2 pepernoten gebakken.  

Eerst hebben ze het deeg gemaakt en 

mochten ze dit met de handen kneden.  

Daarna werden er kleine bolletjes van 

gemaakt die vervolgens werden 

gebakken in de oven. Het rook heerlijk 

in school!! 

 

  

 
Volgende week krijgen de kinderen het 

volgende aangeboden: 
• Maandag: sinaasappel, 1 per 

leerling 

• Dinsdag: tomaatjes 
• Woensdag: sinaasappel, 1 per 

2 leerlingen + evt wat tomaatjes 
van dinsdag 

• Donderdag: appel, 1 per 

leerling 
• Vrijdag: mandarijn, 1 per 

leerling 
 

 
Groep 3/4 is druk bezig geweest met 

lezen en spelling en in deze periode 

hebben ze dat op verschillende leuke 

manieren gedaan. 

Groep 3 heeft gelezen met een rad met 

letters. De kinderen mochten om de 

beurt aan het rad draaien. Daarna 

moesten ze op een blad een woord 

zoeken met die letter erin en daar een 

fiche op leggen. 

Met de hele klas hebben ze een 

wandeldictee gedaan. Iedereen kreeg  

een sticker op de rug met een woord 

erop en moest vervolgens woorden 
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en deze op hun eigen blad opschrijven. 

Ook wordt er op de gang heel wat 

gebokst op de kaarten met de klanken 

die ze hebben geleerd. 

 
 

 
In november heeft groep 1/2 

meegedaan aan een project van het 

Cultuurmenu; Het nieuwe oude huis. 

Er werd gewerkt met het prentenboek 

‘Het nieuwe 

oude huis’. 

Het boek gaat 

over Olifant 

en Giraf, die 

veel van 

elkaar 

houden. 

Zoveel dat ze 

samen in een 

huis willen 

wonen. Maar 

Olifant is te 

dik voor het 

huis van Giraf. En Giraf is te lang voor 

het huis van Olifant. Ze wrikken en 

wurmen, zwoegen en zweten en… 

blijven achter met een hoop brokken. 

Of toch niet? 

Bij het project hoort een koffer met 

materialen die aansluiten bij het 

prentenboek, hier werd in de klas mee 

gewerkt. 

Daarnaast heeft een docent van het 

ICO twee danslessen gegeven in het  

speellokaal. Tijdens de dansles hebben 

de kinderen op muziek begrippen 

uitgebeeld als groot, klein, hoog, laag, 

dik, dun, breed en smal.   

 
 

 

 
Home-Start Assen biedt gratis allerlei 

activiteiten aan, ter ondersteuning van 

ouders. 

• Inloop moment; 
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voor vragen over opvoeden, 

iedere maandag van 10.00 tot 
12.00 uur 

• Ontbijtochtend voor ouders;  
met andere ouders in contact 
komen en adviezen en tips 

uitwisselen over opvoeden, 
relatie, en alles wat je 

bezighoudt als ouder, iedere 
eerste dinsdag van de maand 
van 9.30 tot 11.30 uur 

• Sporten met vrouwen; 
met andere vrouwen lichte, 

leuke oefeningen doen, lachen 
en gezelligheid, 
iedere woensdagochtend van 

10.00 tot 11.00 uur 
• De vadertafel; 

Samen met andere vaders 
sparren over opvoeden, mannen 

onder elkaar, iedere eerste 
woensdagavond van de maand 
van 19.30 tot 21.30 uur 

Wijkcentrum ’t Markehuus 
Scharmbarg 35, Assen 

Meer info: www.home-start.nl/assen. 
Voor contact of aanmelden, app naar 
06-57229579. 

 
 

 
De wijkagent, Jens Stoetman, houdt 

iedere dinsdag vanaf 14.00 uur 
spreekuur in het Buurt Informatie 

Centrum (BIC) in de Maasstee, 
Maasstraat 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. 

 

 
5 december:   * Sinterklaasfeest,  

alle kinderen zijn maandag 

om 12.00 uur vrij 
14 december:   * Maandshow gr 6 
16 december:   * Kerstcircuit 

     * Brulboei 8 
20 december:   * Gr 5 eind  

schatkamer Roald Dahl 
    * Gr 7/8 eind 
Asser kinderjury 

22 december:   * Kerstdiner 
23 december:   * Brulboei 9 

24 dec t/m 8 jan: * Kerstvakantie 
 

We wensen iedereen  
een heel gezellig 
sinterklaasfeest! 

 

 

http://www.home-start.nl/assen
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 


