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Agenda 

   

31 oktober Fietscontrole groep 5 t/m 8 

6 november Nationaal schoolontbijt Alle leerlingen 

7 november Schoolkorfbal groep 5 en 6 

8 november Lampionnenshow  

9 november Bezoek Vijverhof groepen 2 

Week 46 Start schoolfruit  

13 november Duurzaamheidscentrum groep 4 

Week 47 Spreekweek  

21 november Maandshow groep 5 

27 november Speculaasconcert groepen 2 en 3 

 

 

Ouderportaal 

Onze school gaat net zoals veel andere Plateauscholen werken met een ouderportaal. Hiermee 

gaan we 1 november starten. Via dit ouderportaal kunnen wij u gemakkelijk bereiken en ook kan u 

beslissen wat andere klasgenootjes en de ouders van uw kind mogen zien en weten. Wilt u een 

foto erin plakken of adresgegevens erin zetten. U kunt dan ook bepalen wie dit ziet, alleen de 

kinderen/ ouders van de klas of ook de rest van de school. Er kan nog veel meer, maar dat wordt 

ter zijne tijd duidelijk. 

Wij als school kunnen via het ouderportaal ouders snel bereiken via de mail, maar het is dan 

belangrijk dat wij de juiste mailadressen hebben. Wilt u aan ons doorgeven als het mailadres 

is veranderd of nog niet hebben, anders mist u straks informatie 

 

 

Lampionnenshow 

8 november staat de lampionnenshow weer op het programma. Dit keer gaat het anders dan 

andere jaren. De groepen 4 en 6 blijven in het MFA-gebouw, “de Orchidee” en ook de 

peuteropvang, de BSO en de kinderdagopvang doen met ons mee. Zo maken we er een hele lange 

route van, die start bij de hoofdingang en eindigt bij de lampionnetjes van de kinderdagopvang. Bij 

de start van het parcours krijgt u iets lekkers aangeboden door de leerlingen van groep 8, waar u 

tijdens de route, als u wilt, een bijdrage voor mag geven ten behoeve van de musical. 

In het middelste MFA-lokaal, afdeling kinderdagverblijf, kunt u koffie, thee en ranja krijgen.  

 

 

 



Bezoek aan de Vijverhof 

De kinderen van de groepen 2 gaan met juf Ina op 9 november naar de Vijverhof. Zij gaan daar 
hun lampion laten zien en samen met de bewoners Sint Maarten vieren.  
De groepen 1 blijven die dag op school bij juf Milou. De groepen 2 zullen om plusminus 10.30 uur 
vertrekken en zijn tegen 12.00 uur weer terug.  
 

 

Speculaasconcert 

Ook dit jaar gaan de groepen 2 en groep 3, op dinsdag 27 november weer naar het 

Speculaasconcert in de Kolk. Tijden volgen nog. 

 

 

Mededeling groepen 1 en 2 

Tijdens de sinterklaasviering op woensdag 5 december blijven de kinderen van groep 1 en 2 in hun 

eigen groep bij hun eigen juf.  

 

 

Studenten stellen zich voor (deel 2) 

Ook dit jaar hebben we van de PABO en van het MBO diverse stagiaires in de school die bij ons het 

vak komen leren. In deze Valkenpost en de Valkenpost van september stellen zij zich aan u voor.  

 

 

   

Ik ben Mark, Ik ben de onderwijsassistent van Groep 8. 

Ik doe de studie Onderwijsassistent op Drenthe College, ik zit nu in het 2e 

jaar van mijn opleiding.  

Wat ik graag doe in mijn eigen vrije tijd is met mijn scooter rijden en 

natuurlijk met vrienden afspreken. 

 

 

 

Mijn naam is laura, ik ben 19 jaar oud en kom uit Groningen.  

Ik doe de opleiding onderwijs assistent op het Drenthe college in Assen. Ik zit nu in 

het tweede jaar van mijn opleiding en loop stage in groep 1/2b bij juf Annet op 

maandag en dinsdag.  

 

 

Mijn naam is Suzanne Wijers en ik ben 18 jaar oud. Ik zit op het Drenthe College in Assen en 

studeer daar aan de opleiding onderwijsassistent. Ik zit in mijn 3e leerjaar, dit jaar doe ik ook 

examen. Als ik deze opleiding heb afgerond wil ik graag naar de Pabo toe. 

Ik loop nu voor het tweede jaar stage op de Valkenhorst. Elke woensdag loop ik stage in groep 2 

en donderdag en vrijdag loop ik stage in groep 5.  

In mijn vrije tijd geef ik leiding bij de scouting in Borger en vind ik het gezellig om af te spreken 

met vrienden.  

 

 

Mijn naam is Bas Ananias, ik ben 18 jaar en volg de opleiding onderwijsassistent aan het 

Drenthe College in Assen.  

Ik loop momenteel stage in klas 7b op de woensdag, donderdag en vrijdag bij juf Marije 

en meester David. Naast het volgen van de opleiding onderwijsassistent ben ik 

plaatsvervangend gemeenteraadslid, bestuurslid en activist voor de Socialistische Partij in 

Assen. 



 

 

 

Mijn naam is Mandy. Ik ben 19 jaar. Ik kom uit Assen. Ik zit in mijn 3de jaar van 

de opleiding onderwijsassistent. Hierna ga ik naar het HBO.  

Ik loop op woensdag, donderdag en vrijdag stage bij juf Hanna in groep 5.  

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Manouk Hoekstra, kom uit Oldeberkoop en ben 18 jaar. Dit 

schooljaar loop ik stage in groep 3 bij juf Elma en juf Brigit op woensdag, 

donderdag en vrijdag.  

Zelf zit ik op het Drenthe College in Assen en doe de opleiding SAW-THBO 

onderwijsassistent. Dit is mijn derde en laatste leerjaar. In mijn vrije tijd pas ik 

op kinderen, werk ik bij De Jong's IJs in Gorredijk en korfbal ik bij Lintjo.  

Ik hoop dat ik bij jullie kan leren om een goede juf te kunnen worden en er een 

leerzaam, maar ook gezellig jaar van te maken! 
 

 

 

 

 
Hallo allemaal, mijn naam is Demi Kwast. Ik ben 19 jaar en woon in 

Groningen. 

Ik zit op het Drenthe College in Assen, hier doe ik 

de  opleiding  onderwijsassistent. 

Op maandag en dinsdag loop ik  stage in groep 1/2 A. 

In mijn vrije tijd beoefen ik kungfu, dit doe ik nu 11,5 jaar. Ook geef ik 

kungfu training aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. 

Ik heb erg veel zin in dit schooljaar en hoop er samen een leuke tijd van te maken. 

 

 

 

Hallo,  
Ik ben Denise Sikkens 19 jaar oud en volg de opleiding als onderwijsassistent. 
Inmiddels zit ik al in mijn 3e en laatste jaar van de opleiding. Na deze 
opleiding wil ik graag als onderwijsassistent te werk gaan om daar mijn 
beroep van te kunnen maken. Ik loop stage bij groep 1/2A op de woensdag, 
donderdag en vrijdag.  
 
 

 

Belangrijke data voor  

     

Datum: Activiteit: Betreft: 

5 december  Sinterklaas  

19 december Kerstspel (voorstelling groep 3) Ouders en leerlingen gr. 3 

19 december  Kerstviering (’s avonds) Alle leerlingen 

   

 


