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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------De volgende leerlingen heten wij van harte
welkom op de Driemaster:
Reem Hussein in groep 1/2b
Sophie Branten in groep 1/2b
Wij wensen Reem en Sophie en hun ouders
een heel fijne tijd op de Driemaster.
Jarige leerlingen deze periode:
15 april: Nikki Timmer, gr 1a
17 april: Liam de Groote, gr 6
19 april: Michelle Hazeveld, gr 8

Volgende week krijgen we voor de laatste
keer schoolfruit
geleverd, daarna is
de actie ten einde.
Zoals u weet eten
we sinds het begin
van dit schooljaar iedere dag fruit in de
ochtendpauze. Want één van onze drie
sterke punten is fitheid
en daar hoort
natuurlijk ook gezond
eten bij! Hier gaan we
dan ook gewoon mee
door. Na volgende week
moet het fruit weer
van thuis worden meegenomen. Wanneer uw
kind niet voldoende heeft aan het fruit, kan

ter aanvulling een gezonde boterham
worden meegegeven.
Volgende week krijgen de kinderen het
volgende fruit:
Woensdag: banaan
Donderdag: waspeen
Vrijdag:
kiwi

Volgende week is het zover; we gaan weer
meedoen met de Koningsspelen! Deze
vinden plaats op
vrijdag 20 april.
We starten die
dag met een
heerlijk gezond
(Konings)ontbijt
in de klas. Na het
ontbijt volgt een
gezamenlijke
opening op het plein. De groepen 1 t/m 4
zullen de rest van de ochtend Koninklijke
spelletjes doen op het plein en op het
grasveld. Deze
zullen begeleid
worden door
ouders,
leerkrachten en
sportstudenten.
Voor de bovenbouw is er ‘s middags een
sportprogramma opgesteld. Zij gaan

verschillende atletiekonderdelen doen op
het Donaudal.
We verwachten alle kinderen vrijdag in
sportkleding op school. Om deze dag een
extra feestelijk tintje te geven met oranje
en/of rood-wit-blauwe accenten. Oranje
kleding, oranje petjes, strikken of roodwit-blauwe vlaggetjes op de wangen, dit is
allemaal leuk én feestelijk!

Volgende week dinsdag, 17 april krijgen de
kinderen van groep 3 t/m 7 tijdens de
gymles een clinic boksen. Hieronder leest u
meer informatie over deze clinic.
Beste ouders/verzorgers,
Ik zal mij eerst even voorstellen. Ik ben
Kim Boer Rookhuizen, 20 jaar en
derdejaars student op het Alfa College te
Assen bij de opleiding Sport en Bewegen.
Ik volg hier de richting buurt onderwijs en
sportmedewerker. Hiervoor loop ik stage in
de gymzaal van de Driemaster, hier geef ik
met veel plezier alle groepen gymles.
Voor een opdracht vanuit school ga ik een
sportstimuleringsproject organiseren voor
alle groepen van de midden en bovenbouw
van de Driemaster. Ik ga een mooie clinic
boksen organiseren in samenwerking met
boks vereniging Assen onder leiding van
Jack Bos en een collega trainer.

We constateren dat sommige kinderen
’s middags nog vóór 13.00 uur weer op
school zijn. Dit is erg onoverzichtelijk voor
de medewerkers van de overblijf. Daarom
verzoeken wij u ervoor te zorgen dat
kinderen die niet overblijven, niet vóór
13.00 uur op school aanwezig zijn.

Onlangs is onze school een samenwerking
aangegaan met Yorneo Ondersteuning
Onderwijs Professionals, kort genoemd
YOOP. YOOP is gericht op het
ondersteunen van de professionals. Denk
hierbij aan de docenten, onderwijs
ondersteunend personeel en management.
Het is bedoeld om alle kinderen op de
school tot optimale (sociale) ontwikkeling
te laten komen. De aanpak sluit aan bij de
situatie van de school en de gemeentelijke
zorgstructuur.
Helen Glastra is als contactpersoon aan
onze school gekoppeld. Een eerste
kennismaking heeft inmiddels plaats
gevonden.
Deze ondersteuning van Yorneo sluit goed
aan bij onze drie sterke punten, één
daarvan is immers veiligheid.

Tijdens deze clinic zal Jack zijn passie
proberen over te brengen voor deze
‘bijzondere’ sport en hopen wij de kinderen
een leuke sportervaring mee te geven. Ook
willen we de kinderen kennis laten maken
met de sport boksen aangezien we deze
sport niet vaak behandelen tijdens de
gymles.
De bedoeling is dat de kinderen op een
speelse en veilige manier met elkaar gaan
boksen, waarbij respect voor elkaar de
boventoon voert.
Met sportieve groeten,
Kim Boer Rookhuizen
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Er is een nieuwe wijkagent, Jens
Stoetman. U kunt bij hem terecht voor
vragen, klachten en of ideeën omtrent uw
leefomgeving. Er wordt nog gekeken naar
mogelijkheden voor een wijkspreekuur.
Zodra hierover meer bekend is, hoort u
dit van ons.
U kunt de wijkagent bereiken door een
mail te sturen naar:
Jensstoetman@politie.nl.

Iedere dinsdagmiddag van 13.30 uur tot
14.30 uur houdt een maatschappelijk
werker van het buurtteam Vaart Welzijn
spreekuur in de MFA Pittelo.
De vader van Senna Werkhoven uit groep 3
is sinds januari dit jaar werkzaam bij de
Ledenvereniging van Icare. Vanuit de
Ledenvereniging heeft hij veel contact
gehad met allerlei leveranciers van antiluizen producten. Eén van deze producten
sprong eruit qua eenvoud en effectiviteit.
Zonder chemicaliën en slechts twee
behandelingen nodig.
De Ledenvereniging geeft
ouders/verzorgers én kinderen van de
Driemaster de mogelijkheid om dit product
kosteloos te testen. U krijgt zelfs een klein
aardigheidje voor het meedoen aan de test.
Mocht er tijdens de hoofdluiscontrole (de
eerstvolgende
controle vindt plaats
na de meivakantie)
hoofdluis bij uw kind
worden
geconstateerd of
indien u dit zelf
constateert, dan kunt
u ervoor kiezen om
kosteloos en op vrijwillige basis dit nieuwe
product uit te proberen. Juf Esther
informeert u dan graag over deze
mogelijkheid.

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 email een antwoord van een van de
beleidsadviseurs.

13 april:
* Brulboei 15
17 april:
* Gr 5 en 6 eind Project Q,
17, 18 & 19 april: * Gr 8 Cito eindtoets
20 april:
* Koningsspelen
24 en 25 april: * Verteldagen
26 april:
* Gr 3 en 4 naar DNK;
Digitale speeltuin, 8.45 – 10.15 uur
* Gr 7 & 8 Moviemakers,
les 3, 13.15 – 14.30 uur
* Brulboei 16
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Cafetaria
‘de Boemerang’
Vaart N.Z. 248
9406 CV Assen
(0592) 352204

De lekkerste in snacks

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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