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‘Maximiliaan Modderman geeft een 

feestje’ is door bibliotheken verkozen 
tot prentenboek van het jaar 2023. Dit 
boek staat centraal tijdens de 

Nationale Voorleesdagen die afgelopen 
woensdag van start zijn gegaan. 

Het doel van de Nationale 
Voorleesdagen is het stimuleren van 
voorlezen aan jonge kinderen die zelf 

nog niet kunnen lezen. 

 
 

 
Traditiegetrouw begonnen de Nationale 

Voorleesdagen met het Nationale 
Voorleesontbijt. Veel kinderen waren in 
hun pyjama naar school gekomen en  

dat zag er heel gezellig uit. In alle 

klassen zaten de kinderen te genieten 
van lekkere broodjes en/of een  

croissantje, een bekertje drinken en  
van het voorlezen. 

De ouders die ons hebben geholpen 

met het verzorgen van het ontbijt, 
willen we hier hartelijk voor bedanken. 

 

 

De muzikantjes van ons heuse 
Driemasterorkest brachten zang, dans 

en muziek ten tonele. Alleen lazen 
sommige muzikantjes liever een 
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boek….. Uiteindelijk kwam het 

helemaal goed en was er na de 
voorstelling tijd om lekker te lezen! 

 
Wilt u meer foto’s zien van de 

Nationale Voorleesdagen? Kijk dan 
even op ons ouderportaal. Hier vindt u 
een fotoalbum. 

 

 
Hoera, Fenna uit groep 6 heeft een 
zusje, ze heet Eva! We wensen Eva, 

Fenna en haar ouders heel veel geluk 
samen! 

 
 

 
Inmiddels ontbijten er al zo ongeveer 
drie maanden een aantal kinderen op 
school.  

Het project zou eind januari eindigen, 
maar gelukkig 

gaat het nog 
even door.  

Ook in februari 
kan ieder kind 
van de 

Driemaster (na 
aanmelding) komen ontbijten op 

school. Voel je welkom! 
Het ontbijt is iedere schooldag van 
8.05 uur tot 8.25 uur en vindt plaats 

in het ontbijtlokaal, het lokaal naast de 

Kidsbieb. 
De kinderen ontbijten met bruin brood. 

Beleg is naar keuze. Iedere week zijn 
er ook groenten en fruit bij het ontbijt 
en daarnaast is er wekelijks een 

verwenbroodje voor iedereen.  
Ook uw kind 

kan, zonder 
dat het 
ouders of 

school geld 
kost, 

meedoen met 
het ontbijt.  
Aanmelden kan via juf Heleen. U kan 

haar aanspreken op het plein, maar 
een bericht sturen of bellen kan ook.  

We merken dat de kinderen die bij ons 
ontbijten, een fijne, blije start van de 

schooldag maken.  
In februari horen we of we het ontbijt 
ook de rest van het jaar kunnen 

aanbieden.  
 

 
Vorige week hebben 3 teams van groep 
7/8 meegedaan aan het volleybal 
scholentoernooi in sporthal Olympus.  

Davin en Lars schreven hierover het 
volgende: 

‘We deden mee aan het 
schoolvolleybaltoernooi met drie 
groepjes, 

waarvan twee 
van zes en 

een groepje 
van vijf. Alle 
groepjes 

deden het 
goed. Een 

groepje werd 
zelfs tweede en ons groepje werd 
vijfde en het andere groepje werd 

zesde. Elk groepje had zes wedstrijden, 
het was in sporthal Olympus. Iedereen 

die meedeed kreeg een vaantje. 
Degene die eerste werden kregen een 

beker. De borg won alles en zij kregen 
dus een beker en het Krijt kreeg ook 
een beker met een gedeelde eerste 

plaats.  
Ons groepje heeft even op de eerste 

plaats gestaan en een groepje was 
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zelfs bijna eerste geworden maar ze 

verloren van de Borg met allemaal 
volleyballers in het team. Het was 

maar met twee punten verschil. Wij 
verloren van het Krijt met maar één 
punt verschil. 

Het was super spannend om mee te 

doen en het was ook super leuk!’ 
Na het toernooi hingen de shirts te 

drogen in de gang, weer fris en 
gewassen. 

 
Afgelopen woensdag was het toernooi 
voor de groepen 5 en 6. 

 

 
Het voorleesontbijt met alle kinderen, 

wat afgelopen woensdag plaatsvond, 
wordt normaal gesproken betaald uit 

de ouderbijdrage. Gelukkig kan het dit 
jaar bekostigd worden door het 
Jeugdeducatiefonds, net als het eten 

van de kerstviering. Hierdoor kunnen 
we onze ouderbijdrage in vergelijking 

met andere scholen laag houden. Aan 
het begin van het schooljaar wordt u 

geïnformeerd over de ouderbijdrage. 
De 
ouderbijdrage 

is een vrijwillige 
bijdrage, maar 

de ouderraad 
organiseert de 
activiteiten in 

principe wel voor alle kinderen. Dit is 
alleen mogelijk wanneer uw bijdrage 

ook werkelijk binnenkomt. Bij 
onvoldoende inkomsten zal de 
ouderraad moeten beslissen 

evenementen van de kalender te 
schrappen. Van de ouderbijdrage 

hebben we dit schooljaar onder andere 
de volgende activiteiten betaald: 

• een mandarijn met Sint Maarten 

• de sinterklaascadeautjes  
• pepernoten en de kosten voor 

het bezoek van Sint en pieten 

• het kerstpresentje  

• het inschrijfgeld voor het 
volleybaltoernooi voor de 

groepen 5, 6, 7 en 8  
• pakjes drinken en een koekje 

voor deelnemers aan het 

volleybaltoernooi   
De hoogte van de ouderbijdrage 

bedraagt:  
• voor ’t eerste kind € 27,00  
• voor 2 kinderen € 50,00  

(27 + 23) 
• voor 3 kinderen € 65,00  

(27 + 23 + 15) 
• voor 4 kinderen € 80,00  

(27 + 23 + 15 + 15) 

Voor ieder volgend kind betaalt u ook  
€ 15,- en voor kinderen die na de 

kerstvakantie bij ons op school komen 
vragen we een bijdrage van € 13,50. 
Heeft u de ouderbijdrage nog niet 

betaald en bent u wel in de 
mogelijkheid 

dit te betalen? 
Dan 
verzoeken wij 

u dit alsnog te 
doen. U heeft 

reeds een 
herinnering 
ontvangen.  

Heeft u de ouderbijdrage voor dit 
schooljaar reeds betaald, dan kunt u 

dit verzoek negeren.  
Bent u niet in de mogelijkheid te 
betalen, dan vragen we u contact met 

ons op te nemen, zodat we beter zicht 
hebben op de situatie en wellicht via 

een andere weg subsidie kunnen 
aanvragen. Deze moeten we dan we 
kunnen onderbouwen.  

Voor vragen over de ouderbijdrage 
kunt u contact opnemen met juf Esther 

van de administratie. 
 

 
We willen in de maand februari graag 
een week onze weggeefkleding- en 

boekenwinkel openen. 
Deze tijdelijke pop-up winkel, met 

kinderkleding en kinderboeken, is 
speciaal voor en door gezinnen van de 
Driemaster.  

We hebben al best veel kleding, die in 
de afgelopen jaren in ons gebouw is 

achtergelaten.  
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We hebben alles gewassen en 

uitgezocht. Alles wat in onze winkel 
ligt, is nog 

netjes en 
prima 
draagbaar. 

De 
kinderboeken 

zijn soms 
nieuw, soms 
tweedehands, 

maar heel 
netjes en horen bij onze 

kinderzwerfboeken.  
Heeft u zelf thuis ook nog 
kinderkleding en/of schoenen waar uw 

kind uitgegroeid is, maar nog prima is 
voor een ander? 

Weet u niet zo goed aan wie u het 
moet geven, dan mag u het bij ons 

inleveren. Wij hopen dan andere 
kinderen er blij mee te kunnen maken.  
We vragen u de kleding gewassen aan 

ons te geven. U kunt het bij ieder van 
ons inleveren.  

Kleding die geen bestemming heeft 
gevonden bij een ander 
Driemasterkind, gaat naar een andere 

goede bestemming. Daar gaan wij voor 
zorgen.  

Heeft u thuis nog nette kinderboeken 
waarvan u 
niet weet wat 

u er mee moet 
doen, mag u 

ze ook aan 
ons geven.  
Wanneer onze 

pop-up winkel 
opent en wat 

de exacte 
openingstijden 
zijn, hoort u binnenkort.  

Mocht deze winkel een succes zijn, 
kunnen we vaker in het jaar een week 

als deze organiseren.  
Ook op deze manier zorgen we samen 
voor elkaar! 

 

 
Dinsdag 7 februari hebben we een 
studiemiddag, dit staat ook in onze 

activiteitenkalender. Alle kinderen zijn 
die middag om 12.00 uur vrij. 
 

 
In onze activiteitenkalender staat dat 
we op vrijdag 21 april meedoen met de 

Koningsspelen.  
Echter valt dit jaar het Suikerfeest op 

21 april en daarom vinden de 
Koningsspelen plaats op twee dagen: 
donderdag 20 april en vrijdag 21 april. 

De organisatie heeft hiervoor gekozen 
om alle scholen en alle kinderen de 

kans te geven om te kunnen genieten 
van een gezond ontbijt en een 
sportieve dag. Hier sluiten wij ons 

graag bij aan en daarom doen we op 
donderdag 20 april mee met de 

Koningsspelen. 

 
 

 
Het eind van de schoolfruitleveringen is 
alweer in zicht. Volgende week krijgen 
de kinderen voor de laatste keer de 

hele week fruit en de week erna vier 
dagen. 

We gaan kijken of we via het 
Jeugdeducatiefonds wat kunnen 
regelen. Zodra 

hier meer over 
bekend is, laten 

we u dat weten. 
We hebben 

weer bericht 
ontvangen over 
de levering van  

volgende week.  
De kinderen krijgen dan: 

• Maandag: appel 
• Dinsdag: komkommer, 1 kilo 

voor 10 kinderen 

• Woensdag: mandarijn 
• Donderdag: sinaasappel 

• Vrijdag: waspeen, 1 zak voor 
10 kinderen 

 

 
De wijkagent, Jens Stoetman, houdt 
iedere dinsdag vanaf 14.00 uur 
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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.  
 

 
4 februari:  * Eind Nationale  

Voorleesdagen 

7 februari:  * Studiemiddag, 
  alle kinderen zijn om 12.00  

uur vrij 

10 februari: * Brulboei 11 

20-24 febr:  * Oudercontactweek 
21 februari: * Groep 3/4 eind  

Bas en Daan, activiteit van de  
bieb 

22 februari:  * Maandshow gr 7/8 

23 februari:  * Kunstschooldag  
groep 7/8 

24 februari:  * Brulboei 12 
25 feb t/m 5 mrt:  Voorjaarsvakantie 
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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 


