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Beste ouders/verzorgers,
De meivakantie en het Hemelvaartweekend liggen alweer achter ons. De laatste periode van het
schooljaar is aangebroken. Gelukkig kunnen we dit jaar weer gewoon alle activiteiten doen die
horen bij deze laatste periode. Zo kunnen we bijvoorbeeld weer gewoon op schoolreis. De eerste
groepen zijn al geweest. Mooi om te zien hoe de kinderen zich net als wij verheugen op de
schoolreis.
Daarnaast zijn de groepen 8 op dit moment druk aan het oefenen voor de musical die in de één na
laatste schoolweek hun musical opvoeren voor genodigden.
Achter de schermen wordt er druk gewerkt aan de voorbereidingen voor volgend schooljaar. Zodra
dit mogelijk is, zullen we u hierover informeren.
Als kindcentrum werden we onlangs verrast met de nominatie door het Drenthe College voor beste
leerbedrijf. De officiële bekendmaking is volgende week. Jaarlijks komen er veel studenten van het
Drenthe College praktijkervaring bij ons opdoen in het kader van hun opleiding zoals bijvoorbeeld
pedagogisch medewerker kinderopvang en onderwijsassistent. We vinden het belangrijk om
studenten van het Drenthe College en natuurlijk ook van de PABO (opleiding voor leerkracht) te
begeleiden. Zeker nu we te kampen hebben met personeelskrapte. Iedere student die wij kunnen
begeleiden richting hun diploma, is weer een nieuwe collega en leerkracht of pedagogisch
medewerker voor de toekomst.
Een totaal ander punt waar we u over willen informeren betreft het vertrek van de directeur
bestuurder van Plateau. De huidige directeur bestuurder, Bert Dekker, maakt gebruik van de
pensioenregeling. De raad van toezicht van Plateau Integrale Kindcentra gaat per 1 augustus 2022
Carin Doodeman als nieuwe directeur bestuurder benoemen. Carin Doodeman is 57 jaar en woont in
Groningen. Zij heeft jarenlange ervaring als bestuurder in het onderwijs. Op dit moment is zij
voorzitter van het College van Bestuur a.i. bij stichting Sarkon in Noord Holland.
In dit Sterrennieuws vindt u daarnaast een verslag van de rapportcommissie en de groepsbijdrages
van groep 1/2B, 4A en 4B.
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Henriët Westerhof en Amanda Kuiper-van der Laan

Na de meivakantie zijn wij gestart met het thema de boerderij. We werken, lezen
en leren over de dieren op de boerderij en hoe gewassen verbouwd worden. Zelf
hebben wij, na grondig onderzoek, een boontje geplant. Een boontje groeit niet
vanzelf. Deze heeft aarde, water, licht en warmte nodig. En het schijnt dat,
wanneer je tegen de plantjes gaat praten, ze nog harder gaan groeien!

Plezier op School
Tijdens deze zomervakantie wordt er vanuit Vaart Welzijn de training Plezier op School
aangeboden.
Dit is een tweedaagse training voor jongeren uit groep 8 die komend schooljaar naar
de brugklas gaan. De training is bedoeld voor jongeren die op de basisschool gepest
worden of andere moeilijkheden ervaren in de omgang met leeftijdsgenoten. De cursus
helpt het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van deze jongeren te vergroten,
zodat zij een goede start kunnen maken op het voortgezet onderwijs.
Dit jaar wordt de training gegeven op 24 en 25 augustus door onze collega’s Ina en Iris.
Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met Ina Terpstra.
i.terpstra@vaartwelzijn.nl
06-51 17 83 46

Voorlezen bij de kleuters
Na wekenlang op school én thuis flink te hebben geoefend
met voorlezen, was het dan eindelijk zover. Een aantal
leerlingen uit groepen 4a & 4b mocht gaan voorlezen bij de
kleuters! Er werd voorgelezen uit het prentenboek ‘De leeuw
in de muis’. Het voorlezen was best spannend, maar vooral
erg leuk om te doen! Na afloop werden de trotse voorlezers
verrast met een welverdiend diploma ‘kleuter voorlezen’.
Gefeliciteerd allemaal! Volgende week zijn nog twee andere
voorlezers uit groep 4b aan de beurt. Veel succes alvast!

Volgende Sterrennieuws vrij. 1 juli 2022. Inleveren stukken uiterlijk
wo. 29 juni. Email: r.andes@plateau-assen.nl

