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Agenda 

Datum Activiteit  

02-06-2016, 19.00u  Figuren plein overschilderen 

10-06-2016 Big Five voor groep 5/6 

15-06-2016 Schoolreis groepen 1 en 2    

19-06-2016 Vaderdag 

27-6 t/m 1-7-‘16 rapportgesprekken 

04-07-2016 Schoolreis groepen 3 t/m 6   

12-07-2016 Musical groep 7/8 

15-07-2016   afsluitdag 

15-07-2016  12.00u Start van de zomervakantie 

 
Herhaalde oproep 
Bent u de persoon waar wij naar op zoek zijn? 
Bent u structureel één of meer dagen in de week tussen 
de middag beschikbaar? En vindt u 
het leuk om, tegen een kleine 
vergoeding, tijdens de 
middagpauze toezicht te houden 
op het plein? Dan zijn wij op zoek 
naar u!  
 
In het schooljaar 2016-2017 willen 
we tijdens de middagpauze gaan werken met vaste 
vrijwilligers. Uw taak is om tijdens het buitenspelen 
toezicht te houden op het plein. Ook is het de bedoeling 
dat u vooraf de spelmaterialen klaarzet en na afloop weer 
opruimt. U ontvangt voor een pauze van een half uur, een 
vergoeding van € 4,50 per keer. De kinderen van onze 
school gaan van 12.00 tot 12.30 uur naar buiten. Het 
streven is dat er naast de vrijwilligers regelmatig een 
pedagogisch medewerkster op het plein aanwezig is. Bent 
u niet structureel inzetbaar, maar bent u in geval van nood 
wel bereid om toezicht te houden? U kunt zich ook 
opgeven voor de reservelijst. Heeft u interesse of wilt u 
graag meer informatie? Neem dan contact op met Diana 
Eleveld, facilitair coördinator van Kits Primair. U kunt haar 
bereiken via het telefoonnummer 0593 535 100 of per 
mail via facilitair@obomd.nl. 
 
Weer terug 
Zowel juf Marga als juf Susan zijn weer regelmatig te zien 
op school. Marga is er op dinsdag- en donderdagmorgen. 
Susan is er voorlopig alle ochtenden, wat betekent dat we 
afscheid hebben genomen van Albert Jan.  
Beide dames zijn we weer rustig aan het opbouwen en 
het is goed om weer terug te zijn!  
 
 

 
Toetsen 
Twee keer per jaar worden er in bijna alle groepen 
citotoetsen afgenomen. Groep 8 doet deze ronde niet 
mee, die heeft de eindtoets al eerder gehad en wat een 
mooi resultaat hebben zij gehaald! 
Met deze toetsen bepalen we waar uw kind staat in zijn 
ontwikkeling zodat er goed kan worden ingespeeld op 
zijn/haar behoeftes.  
Wij vragen u om afspraken (tandarts, logopedie, e.d.) 
zoveel mogelijk buiten schooltijd om te maken. 
De uitslagen van de toetsen worden tijdens de 
rapportgesprekken met u besproken. 
  
Groep 5/6 
Spreekbeurt tandartsassistente in groepen 5 en 6: 
Op vrijdagmiddag 3 juni hield de moeder van Tristan 
Drenth, tandartsassistente, een zeer leerzame 
spreekbeurt over het gebit en de verzorging van de 
tanden. Gezien de enthousiaste vragen leeft een goede 
verzorging van het gebit erg bij onze leerlingen. We 
hebben veel geleerd! Volgend jaar weer! 
 
Big Five 
Op vrijdagmorgen 10 juni gaan de leerlingen van de 
groepen 5 en 6 op excursie naar het Dwingelderveld. 
Onder leiding van boswachters en natuurkenners gaan de 
leerlingen in kleine groepjes de hei op om alles te weten 
te komen over het (over-)leven van de adder, de 
kraanvogel, de ree, de das en het schaap. 
De kinderen gaan om 08.15 uur met de bus mee en zij 
moeten om 08.00 uur op school zijn.  
 
Afsluitdag 
Ook al duurt het nog even, het einde van het schooljaar 
komt toch al in zicht. De ouderraad is samen met juf 
Martine al druk bezig met de organisatie van een gezellige 
morgen. Hiervoor zijn zij op zoek naar 20 enthousiaste 
ouders/vrijwilligers die kunnen helpen. 
Heeft u zin en tijd? U kunt zich opgeven bij iemand van de 
ouderraad of de eigen leerkracht! 
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Groep 1/2 

Woensdag 1 juni gaf 

theatergroep Studio Tape 

een voorstelling op school 

voor de beide 

kleutergroepen. De 

voorstelling ‘Groener Gras’ is 

een interactieve voorstelling 

waarin de kinderen de 

inwoners zijn van het dorpje 

Post du Bus. Het ging over 

vriendschap, verwachtingen 

en het zorgen voor elkaar.  

De kinderen kregen een 

hoofdtelefoon op hun oren 

waardoor ze door middel van een hoorspel mee werden 

genomen in het verhaal. Dit was voor iedereen een hele  

leuke en nieuwe ervaring! 

Afgelopen week hebben we 

gewerkt over kriebelbeestjes, buiten op en rond het plein 

zijn de kinderen op onderzoek geweest en hebben een 

heleboel beestjes gevonden! 

 

De kinderen zijn hard aan het werk voor vaderdag, dus 
papa’s het is komende week helaas voor jullie verboden 
terrein 

De letter van de week is de letter b! 

 
Schoolreizen 
Beide groepen 1/2 gaan op 15 juni naar Nienoord 
Zij vertrekken om 8.45 uur en zijn rond 15.30 uur weer 
op school. 
 
 
 
 
 
 
 
 

De groepen 3 t/m 6 gaan daarna, op 4 juli, naar 
Hellendoorn. 
Zij vertrekken om 8.45 uur en zijn tussen 16.15 en 
16.30 uur weer terug. 

 
 
Wij wensen alle groepen veel plezier en natuurlijk mooi 
weer!  
Zorgt u ervoor dat het schoolreisgeld voor de 
betreffende datum is overgemaakt? Alvast bedankt! 
 
 
Verzorging schoolplanten in de grote vakantie 
Over een zestal weken is het weer zover: de grote 
vakantie! 
Voor het verzorgen van de schoolplanten zoeken we 
(een) enthousiaste ouder(s) die, net zoals meester 
Hilbrand, het fijn vinden/vindt dat kinderen in aanraking 
komen met 
natuurelementen in de 
school en in de grote 
vakantie de 
schoolplanten (wil)(len) 
verzorgen.  
U kunt zich aanmelden 
bij de leerkracht van uw 
kind(eren). 
 
 
PBS 18:  Wat gaan we verbeteren in schooljaar 2016-
2017? 
In evaluatiegesprekken met leerlingen komt naar voren 
dat zij PBS-lessen en lessen in Goed Gedrag Elke Dag 
willen ontvangen over: 
Hoe lossen we ruzies en conflicten op zonder anderen er 
bij te betrekken? 
Hoe leren we iemand niet buiten te sluiten? 
Hoe kunnen we leren ons aan afspraken te houden? 
In evaluatiegesprekken met leerkrachten komt naar voren 
dat zij voorbeeldlessen willen  geven over: 
Hoe houd ik mijn vak/de klas/de hal elke dag opgeruimd? 
Hoe zorg je dat je verwerking er netjes en verzorgd 
uitziet? 
Hoe ruimen we spullen/materialen op die we hebben 
gebruikt? 
Hoe gebruik je spullen waarvoor die bedoeld zijn? 
Met deze speerpunten gaan we in het volgend schooljaar 
aan de gang. Dit betekent dat we lessen gaan schrijven, 
de gedragsverwachting formuleren en de lessen gaan 
geven. En natuurlijk belonen als we het gewenste gedrag 
zien. 
We houden u op de hoogte! 
In PBS 19: Goed Gedrag Elke Dag 
Hilbrand de Jong 
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Vakantierooster 2016-2017 
 
Bovenstaand het vakantierooster 2016-2017 (onder 
voorbehoud).   
 
Vakanties  Eerste dag  Laatste dag  
Herfstvakantie  17-10-2016  21-10-2016  
Kerstvakantie  26-12-2016  06-01-2017  
Voorjaarsvakant
ie  

20-02-2017  24-02-2017  

Paasvakantie  14-04-2017  17-04-2017  
Meivakantie  24-04-2017  28-04-2017  
Bevrijdingsdag  05-05-2017  05-05-2017  
Hemelvaart  25-05-2017  26-05-2017  
Pinkstervakantie  05-06-2017  07-06-2017  
Zomervakantie  24-07-2017  01-09-2017 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ingekomen: 
 
Even voorstellen 
Hallo, 
Mijn naam is Baukje Bonder en ik ben de nieuwe 
jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin/GGD Drenthe, verbonden aan alle scholen in 
Bovensmilde, Smilde en Hoogersmilde.  
Daarnaast werk ik ook op het consultatiebureau zodat ik 
alle kinderen van 0 – 12 jaar zie. 
Elk half jaar heb ik een spreekuur op de scholen, hiervoor 
krijgt u dan een uitnodiging. Het is ook mogelijk om buiten 
de spreekuren een afspraak te maken, deze kunnen dan 
plaatsvinden op het consultatiebureau in Smilde.  
U mag zelf ook contact zoeken als u vragen hebt over 
bijvoorbeeld zindelijkheid, gezond eten, slapen, twijfels 
over het gehoor of zien van uw kind of iets anders wat met 
de groei en ontwikkeling van uw kind te maken heeft.  
Ik ben elke dinsdag tussen 13.00 en 13.30 op het 
consultatiebureau aanwezig voor het inloopspreekuur. 
Voor een korte vraag kunt u hier ook binnenlopen. Verder 
mag u mij een mail sturen dan neem ik contact met u op 
via de mail of telefoon. 
Groeten, Baukje Bonder, Jeugdverpleegkundige 
b.bonder@ggddrenthe.nl 

 
 
 

 

 

Muziekcarrousel Midden-Drenthe 

Kennis maken met muziekinstrumenten!  

Dat kan tijdens de eerste Muziekcarrousel Midden-

Drenthe in juni, verspreid over diverse locaties in Beilen, 

Westerbork en Smilde. 

Klarinet, trompet, saxofoon, orgel, viool, gitaar, er is volop 

keuze. elke workshop is toegankelijk voor jong en oud. 

Deskundige muziekdocent vertelt iets over het instrument, 

speelt erop en laat de bezoekers uitproberen. Op 

zaterdagmiddag 4 juni (Beilen) en 11 juni (Westerbork) 

zijn er carrouselmiddagen waarop meerdere workshops 

op één middag te bezoeken zijn! Ook vermeld het rooster 

speciale kleuter, peuter en kinderworkshops.  Check de 

website op www.muziekcarrousel.info Hierop is alle 

informatie te vinden! 

 
 
 
Bijlage:  
Roet: knutselen voor vaderdag 15-6-2016 
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