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Donderdag 22 december hebben we 

samen met alle kinderen op school 

kerst gevierd. 

De avond begon in ons  

taaltheater. De kinderen  

zongen het liedje dat ze  

tijdens het kerstcircuit hebben geleerd: 

‘Schitter schitter grote ster 

O wat sta je hoog en ver 

Boven in de lucht zo blauw 

Waar ik wel eens wezen wou 

Schitter schitter grote ster 

O wat sta je hoog en ver’ 

De kinderen van groep 1/2 deden hier 

een heel vertederend dansje bij. 

Vervolgens las Juf Heleen een 

kerstverhaal voor. Het verhaal ging 

over een kleine, scheve boom die voor 

het eerst kerstboom wordt. Hij komt 

terecht op een school en merkt daar 

dat kinderen, net als bomen, allemaal 

verschillend zijn. De kerstboom doet in 

zijn korte rol als kerstboom zijn best 

om de mensen zo gelukkig mogelijk te 

maken. Een mooie kerstboodschap.  

Daarna gingen alle kinderen naar hun 

eigen klas om daar samen te genieten 

van een lekkere kerstmaaltijd. Er was 

heel veel lekkers om van te smullen; 

pizza, patat, poffertjes, pannenkoeken,  

knakworstjes, frituursnacks, fruit, 
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stokbrood met kruidenboter en enkele 

ouders hadden gerechtjes gemaakt uit 

verschillende culturen.  

Er was ook een lekker nagerecht, dat 

bestond uit ijs, vla en slagroom. De 

kinderen mochten dit zelf versieren 

met verschillende sprinkle mixen 

waardoor het een extra feestelijk toetje 

werd.  

Dit jaar werd het kerstdiner bekostigd 

door het Jeugdeducatiefonds. We zijn 

erg blij dat het Jeugdeducatiefonds hier 

in heeft kunnen bijdragen. 

Na afloop van het kerstdiner kregen 

alle kinderen namens de OR nog een 

leuk kerstpresentje mee naar huis. 

Het was voor iedereen een heel mooie, 

gezellige kerstviering. 

 

 
Dinsdag 20 december hebben  

alle kinderen meegedaan aan het 

kerstcircuit. Er waren deze ochtend 

drie rondes; de kinderen konden 

koekjes bakken, er werd kerstgym 

gegeven en er werd een kerstliedje 

gezongen. 

De kinderen waren verdeeld in drie 

groepen, de oudste kinderen hadden 
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als taak om de jongsten te begeleiden. 

Dit deden ze erg goed, het was mooi 

om te zien hoe er samengewerkt werd. 

Het was een gezellige ochtend. 

 
 

 

 
Een groot deel van de kinderen van de 
Driemaster komt uit een gezin met een 
relatief laag inkomen. Daarom mogen 

wij deelnemer van het 
jeugdeducatiefonds zijn. 

Door financiële steun van het 
jeugdeducatiefonds hebben we het 
afgelopen jaar extra mooie momenten 

met de kinderen beleefd. Zo zijn we, 
zonder ouders financieel te belasten, 

op schoolreis geweest, hebben we de 
kinderen meerdere malen een boek of 
boekenpakket kunnen geven, kunnen 

we binnenkort nieuwe sportshirts en 
shirts voor schoolreizen en 

avondvierdaagse aanschaffen, hebben 
we nieuw schoolpleinmateriaal 
gekregen en extra boeken voor de 

kidsbieb. Ook verzorgen we door de 
financiële steun van het 

jeugdeducatiefonds ons dagelijks 
schoolontbijt, 

het kerstdiner 
en kreeg ieder 
gezin aan het 

eind van het 
jaar een pakket 

met wat 
lekkers om te eten en te drinken. Dit 
alles om onze kinderen alle kansen te 

bieden voor een zo mooi mogelijke 
ontwikkeling en toekomst.  

 
Op maandag 9 januari  
2023 om 8.30 uur  

starten we weer.  
We openen het  
nieuwe jaar  

centraal in ons 
taaltheater. Alle  

ouders zijn hierbij  
van harte welkom en kunnen na de 
opening genieten van een kopje thee of 

koffie met een nieuwjaarsrolletje. 
 

 
Iedere maandag na 12.00 uur, wordt 

er schoolfruit bij ons gebracht. Dit 
betekent dat 
wanneer we weer 

beginnen op 
maandag 9 

januari, er voor de 
ochtendpauze geen 
fruit is om aan de 

kinderen uit te 
delen. Daarom 

vragen we u om 
die maandag uw 
kind(eren) voor de 

ochtendpauze fruit 
van huis mee te 

geven. 

 

 
Op woensdag 4 januari organiseert de 

BBVP een kinderbingo in de MaasStee 

aan de Maasstraat 25. 

Er worden twee keer drie rondes 

gespeeld. Voor de jongste kinderen is 

er plaatjes bingo. Zij mogen geholpen 

worden door een ouder iemand, 

bijvoorbeeld papa, mama, opa, oma of 

iemand anders. 

Voor wie: kinderen van 4 t/m 12 

jaar 

Hoe laat: 14.00 tot 16.00 uur 

Kosten: € 3,00 per kind, dit is  

inclusief ranja 

Komen jullie allemaal? We maken er 

een gezellige middag van. 
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Zaterdag 7 januari organiseert de BBVP 

een feestje in de MaasStee. Dan wordt 

er een kinderdisco georganiseerd, 

onder leiding van DJ Pexer. 

Voor wie: kinderen van 4 t/m 12 

jaar 

Hoe laat: 18.30 tot 20.30 uur 

Kosten: € 1,00 per kind, dit is  

inclusief ranja 

Kom gezellig zingen en dansen op de 

allerleukste liedjes die we allemaal 

kennen. 

 

 
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. 

 

 
24 dec t/m 8 jan: * Kerstvakantie 
9 jan: * Weer naar school 
  * Hoofdluiscontrole 
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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 
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