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Griezelen…. 
 
De afgelopen weken stonden in het teken van Griezelen. Alle groepen 
waren in de ban van de Kinderboekenweek “Gruwelijk eng”. 
 
Er is geknutseld, gekookt, er zijn verhalen geschreven en alles was even eng… 
Afgelopen vrijdag de 13e  was er een gezamenlijke afsluiting met ouders door de 
hele school. Er was een grote opkomst! We kunnen met elkaar terugkijken op een 
leuk thema. 
 

Nationaal Schoolontbijt 
 
Op woensdag 8 november gaan we met de kinderen genieten van het 
jaarlijkse Nationaal Schoolontbijt. Op deze ochtend ontbijten we met de 
hele school gezellig op school.  
 
Uw kind hoeft dus thuis niets te eten of te drinken. Daar zorgt de school voor. 
Wilt u vóór woensdag 8 november ervoor zorgen dat uw kind (in een plastic tas) 
een bord, beker en bestek mee neemt? Uiteraard voorzien van de naam van uw 
zoon of dochter. 
 

Lief en Leed 
 
Juf Unzile Deniz (groep 3) is al een paar weken ziek thuis. Zij heeft een 
auto-ongeluk gehad en heeft daarbij een whiplash opgelopen. 
 
Het herstel gaat heel langzaam maar wel iets vooruit. Wij wensen haar namens 
alle kinderen veel beterschap en een spoedig herstel toe! 
 
Ook juf Nienke (groep 1-2) is al een poos thuis. Zij heeft een burn-out. Af en toe 
komt juf Nienke even op school kijken. Het gaat gelukkig inmiddels iets beter met 
haar. Ook haar wensen wij van harte beterschap! 
 

KIES helpt kinderen en ouders 
 
KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding Situaties en is door het Neder-
lands Jeugdinstituut (NJI) erkend als ‘helpende en effectieve methodiek’. 
 
Als ouders scheiden, scheiden ook de kinderen. Alles wat voor hen zo vertrouwd 
was, gaat ineens veranderen. Het is fijn als kind om op een onafhankelijke plaats 
samen met lotgenoten een steuntje in de rug te krijgen bij alle veranderingen die 
zij meemaken tijdens de scheiding. Dat kan als ouders nog niet zo heel lang ge-
scheiden zijn maar net zo goed na een aantal jaren. 
 
In een KIES groep met leeftijdsgenoten van maximaal 8 kinderen leren ze beter 
te begrijpen wat ze meemaken, leren ze beter omgaan met wat voor hen moeilijk 
is en kunnen ze vragen stellen en eigen oplossingen leren vinden. In de groep 
wordt door middel van werkvormen zoals tekenen, spel, muziek, toneel, schrijven 
en praten ruimte gemaakt om te vertellen wat kinderen op hun hart hebben. Ie-
dere leeftijdsgroep op hun eigen manier. In de KIES groep leren kinderen nieuwe 
mogelijkheden in het omgaan met wat voor hen moeilijk is. Doordat zij allemaal 
hetzelfde proces doormaken, geven zij elkaar vaak steun en tips.  
                                                                                                                          
De KIES groepen worden begeleid door 2 KIES coaches van de GGD Drenthe en/
of schoolmaatschappelijk werk. Beiden zijn ervaren en gespecialiseerd in echt-
scheidingsproblematiek en verlieservaringen van kinderen. 
 
Aanmelden? 
Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met de jeugdverpleegkun-
dige van de GGD of met de schoolmaatschappelijk werker die werkzaam zijn op 
alle basisscholen. Op de school van uw kind kunt u ook bij de intern begeleider 
informeren naar de KIES groep. 

 
Maandag 6 november: 
Tweede geldzakje (ouderbijdrage) 
 
Woensdag 8 november: 
Nationaal Schoolontbijt 
 
Vrijdag 10 november: 
Groep 7 | Drents Museum Assen (bus) 
 
Vrijdag 17 november: 
Groep 6 | Gevangenismuseum (bus) 
 
Dinsdag 21 november: 
Oud papier (container bij school) 
Groep 8a/b | Kamp Westerbork (bus) 
Groep 5 | Gevangenismuseum (bus) 
 
Woensdag 22 november: 
Groep 7a | Rioolwaterzuivering (auto’s) 
 
Donderdag 23 november: 
Groep 7b | Rioolwaterzuivering (auto’s) 

 
Vrijdag 24 november: 
Tussenrapport mee 
 
Dinsdag 28 november: 
Groep 8c | Kamp Westerbork (bus) 
   

Medezeggenschapsraad 
 
Aan het einde van het vorige schooljaar 
hebben we afscheid genomen van twee 
MR leden van de oudergeleding: Wendy 
Kroeze en Nour Boyaci. We willen hen 
bedanken voor hen inzet! Gelukkig is er 
ook een nieuw gezicht bij gekomen: 
N.Bahri Benhaddou (ouder van Wassim 
en Loubna). Van harte welkom! 
 
Ook zijn meester Richard Jeurissen en 
meester Patrick Bijl, namens het team, 
gestopt met hun werkzaamheden voor de 
MR. Ook zij worden bedankt voor hun 

inzet! 
 
In de MR zitten nu namens het team: juf 
Jolanda Hoogeveen, juf Lysette van der 
Kolk en juf Carla Louissen. 
Namens de ouders zitten in de MR: 
Marco Geerlings, Ingrid van der Laan en 
N. Bahri. 
 
Mocht u informatie willen over het werk 
van de MR (jaarverslag, notulen etc.), 
dan kunt u zich wenden tot de voorzitter; 
Carla Louissen-Bruinsma (leerkracht 
groep 6). 
 


