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In de kersttijd hebben we vaker 
gesprekken over samenzijn, 

gezelligheid, complimenten geven en 
er zijn voor 

elkaar, zorgen 
voor elkaar. 
Aardig doen. Als 

je aardig bent 
voor een ander, is 
een ander vaak 

ook aardig voor 
jou. Het sociaal 

vaardig zijn staat 
in de kerstperiode 

centraal. Dit vinden we voor al onze 

Driemasterkinderen heel belangrijk. 
Jaarlijks hebben wij daarom ook een 
gezellig samenzijn in de avond, met 

lichtjes. Voor kinderen voelt het vaak 
heel speciaal om in de avond naar 

school te komen. Meestal mag je dan 
ook je mooiste kleren aan. Juf Heleen 
leest een mooi verhaal voor, we zingen 

een lied en gaan 
in de klas samen 
eten. Dat samen 

te mogen en 
kunnen doen, is 

van grote 
waarde voor de sfeer en betrokkenheid 
van de kinderen in de groep. De 

kerstviering op school in de avond is 
mee berekend in de jaarlijkse 

onderwijstijd. We verwachten alle 
kinderen deze avond op school 

 
 

 
Donderdagavond 22 december gaan 

we met alle kinderen het kerstfeest 

vieren.  

• Vanaf 17.20 uur zijn alle 

kinderen welkom op het 

plein. 

• Om 17.30 uur gaat de bel. 

Alle kinderen mogen net als 

anders op de 

verzamelplek 

van hun groep 

op het plein 

gaan staan en 

gaan met hun 

juf of meester 

naar binnen. 

Wanneer alle 

kinderen hun jas hebben 

opgehangen en in de klas zijn, 

gaan ze samen met hun juf of 

meester naar het taaltheater. 

Ouders en/of verzorgers zijn 

welkom om boven in het 

taaltheater de opening te 

volgen. 
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• Rond 18.00 uur gaan we naar 

de klassen. De kinderen gaan 

dan samen 

met hun 

meester  

of juf genieten 

van het 

kerstdiner, 

dat dit jaar 

bekostigd 

wordt door 

het Jeugdeducatiefonds. Iets 

waar we heel blij mee zijn. 

• Om 19.00 uur is de 

kerstviering afgelopen. We 

verzoeken u om de kinderen tot 

en met groep 5 uit de klas te      

halen. We gaan ervan uit dat u 

met uw kind(eren) uit groep 6, 7 

en 8 zelf afspraken maakt over 

het al dan niet zelfstandig naar 

huis gaan. 

 

 
De afgelopen weken hebben dagelijks 

ongeveer 10 kinderen voor schooltijd, 

op school genoten van een heerlijk 

ontbijt. Een groepje van 4 ouders 

verzorgt dit ontbijt. Ze doen de inkoop, 

dekken de tafel, smeren de broodjes 

en laten de ontbijtruimte weer keurig 

netjes achter. 

We zijn 

ontzettend 

blij dat ze dit 

voor de 

kinderen 

verzorgen. 

Dank jullie 

wel! 

De sfeer is 

rustig, gezellig en ontspannen. 

Afgelopen week werden de kinderen 

verrast met croissantjes. Wat een 

feest! Zo proberen we iedere week een 

extraatje te serveren. Na afloop van 

het ontbijt spelen de kinderen op het 

plein tot de bel gaat en de schooldag 

gaat beginnen.  

Het dagelijkse ontbijt gaat in ieder 

geval nog in de maand januari van 

komend jaar door, maar de kans is 

groot dat we dit langer kunnen blijven 

aanbieden.  

Wilt u uw kinderen ook aanmelden 

voor het ontbijt op school? Dat kan! 

Stuur dan een berichtje naar juf 

Heleen, spreek haar aan, of bel even 

naar school.  

Ontbijt: voeding voor je hersenen, een 

goed begin van de  

schooldag! 

 

 
De afgelopen  

jaren hebben we  

meerdere gevonden 

(gym)kledingtukken  

en voorwerpen onder uw  

aandacht gebracht, waarbij eigenlijk 

niemand iets mistte. Al deze spullen 

zijn blijven liggen in ons gebouw. We 

hebben het uitgewassen en uitgezocht. 

Deze kleding verdient een nieuwe 

eigenaar, vinden we. In januari 

nodigen we u uit om deze kleding te 

komen bekijken en als er iets tussen zit 

voor uw kind, kunt u dit kosteloos 

meenemen. In januari hoort u hier 

meer over.  

 

 
Al een aantal jaren doen we mee aan 

de zwerfboekenactie van het Nationaal 

Fonds Kinderhulp. Op school hebben 

we een Zwerfboekenstation. Uit dat 

Station kan je boeken halen, om thuis 

te lezen. Ook de boeken waar je thuis 

niets meer 

mee doet, 

mogen 

ingeleverd 

worden op 

school, om 

een  

nieuwe 

eigenaar te 

vinden. Zo 

kan iedereen 

steeds een 

ander boek 
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lezen thuis. Deze zwerfboeken hoeven 

niet terug naar het 

Zwerfboekenstation. Dit mag wel, maar 

je mag ze als ze uit zijn, ook aan 

iemand anders geven!  

 
 

 
In de laatste week van 
dit jaar krijgen de 

kinderen het volgende 
fruit: 

• Maandag: peer 

• Dinsdag: stukje watermeloen 
en een appel 

• Woensdag: peer 
• Donderdag: sinaasappel 
• Vrijdag: peer 

 

 
Bij ons op school kunnen lege 

batterijen ingeleverd worden. Goed 

voor het 

milieu én 

voor onze 

school. Want 

voor elke 

kilo 

ingezamelde 

lege 

batterijen 

ontvangen 

we een 

geldbedrag. Dit geldbedrag kunnen we 

besteden aan bijvoorbeeld 

schoolartikelen. Hoe meer ingezamelde 

lege batterijen, hoe hoger het 

geldbedrag is dat we ontvangen. 

Alle bij ons op school ingeleverde lege 

batterijen worden door Stibat 

ingezameld en gerecycled. Van de 

metalen uit deze batterijen kunnen 

nieuwe producten worden gemaakt. 

Zoals pannen, fietsen, kranen en 

dakgoten! Meer weten over lege 

batterijen? Kijk op 

www.legebatterijen.nl. 

In elke batterij zit nog een plus. 

Inleveren dus! Doet je met ons mee? 

 

 
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. 

 
 

 

http://www.legebatterijen.nl/
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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. 

 
 

 
20 december:   * Kerstcircuit 
21 december:   * Gr 5 eind  

schatkamer Roald Dahl, 8.30 uur 
    * Gr 7/8 eind 

Asser kinderjury, 9.15 uur 
22 december:   * Kerstdiner 
23 december:   * Brulboei 9 

24 dec t/m 8 jan: * Kerstvakantie 

 

 
 

 

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 



 6 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


