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Beste ouders, verzorgers, 

 

Daar is hij dan: de allerlaatste nieuwsbrief 

van dit schooljaar! 

Bij het horen van alle vakantieplannen in de 

verschillende groepen zijn we nu al reuze 

nieuwsgierig naar alle verhalen bij 

terugkomst op 29 augustus! 

 

Van de kinderen van groep 8 zullen we die 

verhalen helaas niet horen, zij hebben na 

een week vol afscheid nemen dan eindelijk 

vakantie en starten na hun vrije weken op 

een compleet nieuwe plek. Wat spannend 

jongens en meiden! Of hebben jullie er 

vooral heel veel zin in?  

We gaan jullie energie en gezelligheid in elk 

geval enorm missen! 

 

Vanaf deze plek wenst het hele team u 

allemaal een fijne vakantie toe, geniet van 

alle tijd samen, het (hopelijk..) mooie weer 

en dan zien we elkaar in het nieuwe 

schooljaar hopelijk gezond en wel weer 

terug. 

 

Vriendelijke groeten namens het team, 

Marieke Westera 

 

Goede doelen 

Elke maandagmorgen 

mogen de kinderen geld 

meenemen voor het goede 

doel KiKa. 

We maken na de 

zomervakantie bekend hoeveel geld er in 

totaal voor KiKa binnengekomen is en de 

nieuwe leerlingenraad zal zich dan ook 

buigen over een nieuw goed doel. 

 

Afscheid groep 8 

Afgelopen woensdagavond hebben de 

kanjers van groep 7 en 8 een prachtige 

musical neergezet! Groep 8 speelde de 

sterren van de hemel en groep 7 

ondersteunde met zang. Wat een geweldige 

teamprestatie van alle kinderen, juffen en 

andere betrokkenen!  

Groep 8 kreeg na afloop van de musical een 

staande ovatie. Daarna was er tijd voor 

speeches, een afscheidslied van alle 

teamleden en een afsluitend samenzijn op 

het plein. 

Afgelopen donderdag om 13u vertrok groep 

8 dan echt voor de allerlaatste keer uit 

school. Ze fietsten door een versierde boog 

langs een haag met alle kinderen hun 

ouders èn de zomervakantie tegemoet. Dag 

lieve jongens en meiden, we gaan jullie 

missen! Zet hem op op jullie nieuwe plek, 

zet je in, maak vrienden, heb lol, dan 

weten we zeker dat het met jullie helemaal 

goed komt! 

 

Ook op deze plek nogmaals dank aan alle 

ouders, sommigen blijven nog even, 

sommigen nemen (na vele jaren) afscheid: 

dank u wel voor het toevertrouwen van uw 

kind aan onze school/ons team, bedankt 

voor de samenwerking, voor alle 

gesprekken die we gevoerd hebben en uw 

blijken van waardering. 

 

Lezen 

Lezen tijdens de vakantie. 

Is de koffer al vol? Passen er geen boeken 

meer bij? 

Of een lange reis voor de boeg en de 

kinderen zijn verveeld achterin de auto.. 

Nieuwsbrief: 14 juli 2022 
  

 



 

 

Dan kun je heerlijk boeken luisteren en 

lezen via de app van de onlinebibliotheek. 

Je kunt eenvoudig inloggen met je eigen 

biebpasje, vervolgens is er een ruime keuze 

uit lees- en luisterboeken. 

Fijne vakantie en veel lees-/luisterplezier! 

 

Namens de leescommissie, juf Carolien 

 

Het Groene Plein 

Zoals jullie hebben kunnen zien is er al een 

deel van het Groene Plein aangelegd. 

Gedurende het schooljaar hebben we ons 

voor verschillende subsidies ingeschreven 

om nog een deel van het plein te kunnen 

realiseren. Eén van deze is ‘Schoolpleinen 

Revolutie Drenthe’. Vanuit de provincie 

Drenthe kwam de mogelijkheid om een 

subsidie aan de vragen voor een Groen 

plein. Bij een aanvraag is het maar hopen 

dat je bij de gelukkigen bent die in 

aanmerking komt voor de subsidie. 

Gisteren hebben we bericht gekregen dat er 

een subsidie aan ons is toegekend! We 

krijgen maar liefst €20.000 euro vanuit de 

provincie Drenthe. Een heel mooi bedrag 

om de volgende fase in te gaan!  

Op de foto is te zien dat het buitenlokaal al 

snel gebruikt kan gaan worden. 

 

Met vriendelijke groet, Henny Janssens 

 

Studiedagen 2022-2023 

De ouderkalender voor het nieuwe 

schooljaar wordt bij de start hiervan 

verstrekt. Het is echter wel handig om de 

data van de margedagen vast met u te 

communiceren. Voor volgend schooljaar 

staan de margedagen (leerlingen vrij) 

gepland op: 

Vrijdag 7 oktober ‘22 

Maandag 21 november ‘22 

Woensdag 19 januari ‘23 

Maandag 6 maart ‘23 

Dinsdag 11 april ’23 en 

Donderdag 6 juli ‘23 

 

Bijbelvertelrooster ‘Kind op maandag’ 

Week 28/34 (09/07 - 15/07 of 22/08 - 

26/08) – Sterke verhalen 

Johannes 20: 30-31 en 31: 24-25, Lucas 

24: 13-35 en Handelingen 8: 26-40 

In deze themaweek onderzoeken de 

kinderen de Bijbel als geheel. Ze horen 

over hoe de Bijbel is ontstaan en wat voor 

soort boek het is. 

 

Week 29/35 (16/07 - 22/07 of 29/08 - 

02/09) – Wat geloof jij? 

Matteüs 13: 44-46. Lucas 11: 5-13 en 

Psalm 19 

In deze themaweek staan de kinderen stil 

bij hun eigen geloof: wat voor hen 

belangrijk en waardevol is. Dat doen ze aan 

de hand van de parabel over de schat in de 

akker. Wat is voor hen zo waardevol dat ze 

er veel voor over hebben? 

 

Agenda 

15 juli 12u start 

zomervakantie 

29 augustus Eerste schooldag ’22-

‘23 

01 september Volgende nieuwsbrief 

 

Summerbreak 

In de vorige nieuwsbrief stond een 

aankondiging voor de Summerbreak. 

Vanwege de voorspelde warmte van 

volgende week worden de tijden aangepast. 

Op de poster staat dat de activiteiten van 

11.00-15.00u duren, dat wordt nu 

veranderd naar ‘van 10.00-13.00u’.  

Zie de bijlage bij dit bericht op Social 

Schools. 



 

 

Autisme 

Voor kinderen en jongeren met autisme 

(ASS) kan communiceren een extra uit 

daging zijn. Door contact te hebben met 

leeftijdsgenoten met ASS, kan je ervaren 

dat je niet enige bent met ASS. 

In Assen kan dit op verschillende plekken. 

Get Together is er speciaal voor de leeftijd 

van 5 – 11 jaar, in de Hang Out kunnen 

jongeren tussen de 11 – 17 jaar elkaar 

ontmoeten. Ouders van deze jongeren 

kunnen terecht in de Break Out.  

 

Voor meer informatie zie: 

https://www.vaartwelzijn.nl/opvoeden-en-

opgroeien/autisme/ 

en de bijlagen bij dit bericht op Social 

Schools. 
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