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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------De volgende leerlingen heten wij van harte
welkom op de Driemaster:
Tygo Muskee in groep 1/2b
Wij wensen Tygo en zijn ouders een heel
fijne tijd op de Driemaster.

kinderrechten en om ze een kijkje te geven
in het leven van andere kinderen over de
hele wereld.

Vanaf volgende week zullen de
voortgangsgesprekken plaatsvinden.

Jarige leerlingen deze periode:
11 februari: Fleur Meilof, gr 7
12 februari: Veronique Baas, gr 1a
15 februari: Milan Buitenhuis, gr 7
16 februari: Bilal Ghanim, gr 4
16 februari: Colin Baas, gr 6

Dinsdag 6 februari gingen groep 6, 7 en 8
naar een filmfestival in De Nieuwe Kolk. De
kinderen uit groep 6 gingen naar
‘Piepkuikens’, groep 7 heeft gekeken naar
‘Lost in Africa’ en groep 8 is naar ‘Blanka’
geweest.
Het doel van het festival was om kinderen
via films bewust te maken van de

Leerkrachten zullen samen met u in
gesprek gaan om te kijken wat er goed gaat
in de ontwikkeling van uw kind en waar nog
ontwikkelpunten zijn. Vanaf groep 5 mogen
ook de kinderen bij het gesprek aanwezig
zijn.
In het gesprek kijken we samen op welke
manier zowel ouders als school een bijdrage
kunnen leveren aan een goede ontwikkeling
van uw kind. Wat is het doel waar we aan

gaan werken voor de komende periode?
Welke hulp kunnen we uw kind daarbij
bieden? Wat doet uw kind zelf om het doel
te bereiken, wat doet de leerkracht en wat
doen de ouders? Op deze manier dragen we
samen de verantwoordelijkheid voor het
beste voor uw kind.

opgroeien tussen de allermooiste
kinderboeken. Als er thuis mooie boeken
zijn, ontdekken kinderen en ouders hoe
leuk lezen en voorlezen is. Hoe heerlijk het
is om je te verliezen in een prachtig
verhaal, in een onbekende wereld.
Dit jaar is gekozen voor Ronja de
roversdochter, van Astrid Lindgren. Een
spannend en fantasierijk boek over Ronja,
de dochter van rover-hoofdman Mattis, die
vriendschap sluit met Birk, de zoon van
rover Borka. Terwijl hun vaders
aartsvijanden zijn en ruzie met elkaar
maken, gaan Ronja en Birk samen op
avontuur in het bos.
Ronja de roversdochter is vanaf vandaag te
koop in de boekhandel voor maar € 2,00.

Misschien heeft u haar al gezien, juf Ingrid
is sinds afgelopen woensdag weer begonnen
met haar werkzaamheden als intern
begeleider. Juf Ingrid werkt van dinsdag
t/m vrijdag, maandag is haar vrije dag.
Meester Niesco handelt nog een paar
lopende zaken af en is dan weer volledig aan
het werk op de Meander. We bedanken
meester Niesco hartelijk voor zijn inzet op
de Driemaster.

Ook in week 7 wordt er
weer voor alle kinderen
fruit geleverd. Omdat onze
school woensdag gesloten is
vanwege de staking wordt
het fruit nu verdeeld over de donderdag en
de vrijdag. De appel die gepland staat voor
woensdag krijgen de
kinderen op vrijdag bij
de halve sinaasappel.
Op donderdag krijgen
de kinderen een peer.

We hebben u reeds laten weten dat er op
woensdag 14 februari een nieuwe
onderwijsstaking is. De redenen waarom
opgeroepen wordt tot staken zijn een
eerlijk salaris en minder werkdruk in
combinatie met de zorg over het kunnen
leveren van een goede onderwijskwaliteit
en het ontstaan van een groot tekort aan
leerkrachten.
Ook op onze school wordt gestaakt, dus op
woensdag 14 februari is de school gesloten.

Ik ben Manon
Olijve ik ben
17 jaar. Ik
woon sinds
kort in
Spijkerboor
(DR), ik
woonde eerst
in Smilde.
Ik zit op de
W.A van
liefland
school Assen, in de klas V.S.O 4 (de laatste
klas waar je in komt voor je van school

Vandaag, 9 februari,
start voor de derde
keer een voor
Nederland uniek
project: Geef mij
maar een BOEK!
Dit initiatief heeft
als missie alle
kinderen in
Nederland te laten
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gaat), ik vind deze school heel leuk, maar
stage staat bij mij dat toch op nummer 1.
En dan vragen jullie je natuurlijk af waar ik
dat doe en waarom ik dit doe. Ik loop 3
dagen in de week stage en ga 2 dagen naar
school. Ik wil later heel erg graag iets met
kinderen doen, met kinderen van 0 tot en
met groep 3 (regulier onderwijs) of met
kinderen vanaf 7 tot 12 (speciaal
onderwijs).
Daarom ben ik nu op maandag bij obs
Driemaster Assen in groep 1/2a bij juf
Henny en dinsdag en donderdag op het S.O
op de W.A van liefland school Assen bij de
kinderen vanaf 7 t/m 12 jaar.
En tot slot nog mijn hobby’s; ik rijd paard
en dans, allebei 1 keer in de week.
Paardrijden doe ik sinds kort op manege
Gasselte omdat we zijn verhuisd. En dansen
doe ik bij dansstudio Jan Postema in
Marsdijk in Assen.
Groetjes Manon

Elke dinsdagmiddag van 13.30 uur tot
14.30 uur houdt wijkagent Henk Bolt
een wijkspreekuur in de MFA
Pittelo. U kunt hier
terecht voor
vragen, klachten en
of ideeën omtrent
uw leefomgeving. U
bent van harte
welkom. Indien u niet in de gelegenheid
bent om van het spreekuur
gebruik te maken, kunt u een mail sturen
naar: henk.bolt@drenthe.politie.nl.
Adres MFA Pittelo: Amstelstraat 14.

Voor algemene vragen over onderwijs en
medezeggenschap kunt u gratis terecht bij
deze informatie- en
advieslijn van onder meer
de Vereniging Openbaar
Onderwijs; iedere
schooldag tussen tien en
drie uur.
U kunt uw vraag gratis stellen via 08005010, kies ‘1’ voor onderwijs en ‘4’ voor
openbaar, vanaf mobiele telefoons naar
0900-5010123 (45ctpg) of eenvoudig via
het 'Stel een vraag - formulier' op
www.voo-5010.nl. U krijgt dan binnen drie
schooldagen per e-mail een antwoord van
een van de beleidsadviseurs.

Groep 8 is woensdag 7 februari naar de
Pabo geweest om daar te jureren voor de
Drentse Pabo voorleeswedstrijd. Voor het
eerst in alle jaren had de vakjury dezelfde
uitslag als de kinderjury. De winnaar heet
Rutger Breider. Vyaakhyaa mocht vertellen
wie er had gewonnen en Jaelin mocht de
prijs uitreiken. Toen het klaar was kregen
alle kinderen uit groep 8 een tasje met
leuke spulletjes. Daarna gingen we terug
naar school.
Scola en Jaelin

12 februari: * Start oudercontactweek
14 februari: * Onderwijsstaking; de
school is deze dag gesloten
20 februari: * Gr 5 t/m 8 voorstelling in
De Nieuwe Kolk, 13.30 - 14.30 uur
22 februari: * Gr 7 en 8 eind Asser
Kinderjury, 9.00 uur
23 februari: * Rapport mee
* Brulboei 12
24 febr. t/m 4 maart: Voorjaarsvakantie
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Bloembinderij
Bert Lubberman

Cafetaria
‘de Boemerang’

Verrassend, verfrissend , vernieuwend
en trendy in bloemen

Vaart N.Z. 248
9406 CV Assen
(0592) 352204

De Waag 10, 7751 GW Dalen, Tel 0524-551443
Nobellaan 239, 9406 AH Assen, Tel 0592-357326
Bremstraat 31, 9404 GA Assen, Tel 0592-309371

De lekkerste in snacks

www.lubberman.nl

info@lubberman.nl

Geers bandenservice
Voor banden, uitlaten, accu’s en
periodieke onderhoudsbeurten

Verbonden met de buurt!

De zaak waar klant nog koning is

Voor al uw boeken, wenskaarten,
tijdschriften en cadeauartikelen.
_______________________________
____________________

Bosstraat 58
9401 PV Assen
Tel (0592) 310174

Bruna, Nobellaan 243, tel. (0592) 356 594
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