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Auto’s in de straat 
De afgelopen weken hebben we gemerkt dat 
er regelmatig auto’s door de Prinses 
Irenestraat rijden rondom het uitgaan van de 
school. Om de verkeersveiligheid van kinderen 
en ouders te waarborgen, heeft de school in 
voorgaande jaren een parkeer-en-haal-en-
brengbeleid opgesteld. Dit beleid is destijds 
vastgesteld in overleg met de MR.  
We herinneren ouders eraan dat in dit beleid is 
beschreven dat het niet is toegestaan om met 
de auto de Prinses Irenestraat in te rijden bij 
het halen/brengen van uw kind(eren). De 
verdere afspraken zijn terug te vinden onder 
het kopje documenten in de jaarkalender.  
We hopen er op deze manier voor te zorgen 
dat alle ouders en kinderen op een veilige 
manier van en naar school kunnen komen.  
 
Corona update 
Zoals u ongetwijfeld afgelopen maandag 
tijdens de persconferentie heeft gehoord, laait 
het COVID-19 virus weer op. Dit betekent dat 
we weer extra alert en zorgvuldig om moeten 
blijven gaan met alle geldende maatregelen. 
Wij vragen u om de kinderen door één ouder 
per gezin naar school te brengen, hierdoor 
beperken we het aantal ouders rondom de 
school. Mochten de maatregelen voor onze 
school veranderen of aangescherpt worden, 
dan stellen wij u hiervan op de hoogte. 
Voor verdere vragen en antwoorden verwijzen 
wij u naar de website van Plateau: 
https://plateau-
assen.nl/nieuwsbericht/124013321-vragen-
en-antwoorden-coronavirus-update-29-
september.html 
 
In de bijgevoegde brief informeren wij u over 
de ventilatie in de Plateau gebouwen.  
 

Kinderboekenweek 2020 
Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek 
van start gegaan. Het thema is dit jaar ‘En 
toen?’ Je hebt geen tijdmachine nodig om 
andere tijden te ontdekken. Verken de wereld 
uit het verleden door het lezen van boeken! 
 

 

 
Op onze school is de Kinderboekenweek 
geopend door een aantal leerlingen uit groep 8. 
Zij hebben in alle klassen voorgelezen uit 
boeken, die passen bij het thema. Alle kinderen 
vonden dit erg leuk. 
In alle klassen is de komende week extra 
aandacht voor lezen. Zo worden er 
verschillende activiteiten aangeboden rondom 
leesmotivatie en leesplezier. 
Het kinderboekenweekgeschenk van dit jaar is 
geschreven door Arend van Dam, het boek ‘De 
diamant van Bantarmasin.’  
Tot en met 11 oktober as. krijgt u dit boek 
cadeau bij besteding vanaf €12,50 aan 
kinderboeken bij uw boekenwinkel. 
Wist u dat?  
Een bibliotheekabonnement t/m 18 jaar gratis 
is? Kinderen kunnen dan onbeperkt boeken 
lenen. Met het gratis abonnement kunnen 
kinderen ook een gratis account aanmaken bij 
Yoleo. Een leuke manier om digitaal te lezen 
doordat de tekst getoond en voorgelezen wordt. 
 
 



 

     

 

  

  

 

Sparen voor de schoolbibliotheek  
Voor veel gezinnen is de Kinderboekenweek 
traditioneel het moment dat kinderen een 
nieuw leesboek mogen uitzoeken. Bruna 
sluit hierbij aan met de actie ‘sparen voor 
schoolbieb-boeken'. Als u in die periode 
boeken koopt bij de Bruna kunt u de 
kassabon t/m vrijdag 23 oktober inleveren 
bij de leerkracht van uw kind.  
Wij verzamelen alle bonnen. Na deze 
periode leveren wij de bonnen in en 
ontvangen wij een tegoedbon voor 20% van 
het totaalbedrag. Met dit tegoed schaffen wij 
weer nieuwe boeken aan voor onze 
schoolbibliotheek. Vorig jaar is het gelukt 
om voor €105,- nieuwe boeken aan te 
schaffen. Spaart u ook dit jaar weer mee? 
 

      

Aanmelden broertjes/zusjes 
Als u al een kind bij ons op school heeft dan 
is het voor ons erg handig om te weten 
wanneer zijn/haar broertje of zusje op 
school komt. Wij vragen u om hier tijdig een 
aanmeldformulier voor in te leveren, zodat 
wij alvast rekening kunnen houden met de 
komst van uw zoon/dochter.  
 

Verkeersbrigadiers 

           
In voorgaande nieuwsberichten hebben wij 
ouders/vrijwilligers opgeroepen om zich 
aan te melden als verkeersbrigadiers. We 
zijn erg blij dat we een aantal nieuwe 
aanmeldingen hebben ontvangen. We zijn 
echter nog steeds op zoek naar vrijwilligers 
om het rooster helemaal op te kunnen 
vullen, zodat er iedere dag een 
verkeersbrigadier bij de oversteek staat. 
We zijn vooral op zoek naar vrijwilligers die 
tussen de middag (om 12.00 uur en om 
13.00 uur) bij de oversteek zouden kunnen 
staan.  
Na de herfstvakantie staat Tineke van Driel 
niet meer tussen de middag bij de 
oversteek op maandag, dinsdag en 
donderdag (12.00 uur). Er staan op deze 
momenten helaas geen verkeersbrigadiers 
bij de oversteek. 
Mocht u zich willen aanmelden of meer 
informatie hierover willen, dan kunt u 
contact opnemen met de coördinator 
verkeersbrigadiers Tineke van Driel, 06-
55262886. 
We hopen dat er alsnog nieuwe 
aanmeldingen binnen komen, zodat we er 
op alle momenten voor kunnen zorgen dat 
onze kinderen veilig kunnen oversteken. 
 

 

Agenda  

Oktober 
12-18 Herfstvakantie 
29  MR 
 


