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Agenda 

datum Activiteit  

oktober Interpersoonlijk talent 

5 t/m 16 oktober Kinderboekenweek  

14 oktober Uitnodiging: sluiting 
Kinderboekenweek 

3 november fietsenkeuring 

17-10-2016 Herfstvakantie 

 
Tevredenheidspeiling ouders 
In juni heeft u, in een tevredenheidspeiling, aan kunnen 
geven hoe u over de school in al haar aspecten denkt.  
In eerste instantie lukte het u niet, overigens buiten uw 
schuld, om de link te openen en later hebben we dit 
kunnen herstellen. 
Omdat de respons te laag was om betrouwbare 
uitspraken te kunnen doen, mogen we helaas de 
uitkomsten niet publiceren. Wel gaan we intern aan het 
werk met de uitkomsten, want daar waar we ons kunnen 
verbeteren gaan we dat zeker doen. 
We hebben afgesproken dat we deze 
tevredenheidspeiling jaarlijks gaan herhalen waarbij we 
letten op: 

 Het adres waaruit de mail wordt verstuurd. Nu 
was de afzender Ronald Bakker, onze 
bovenschools ICT ’er.  We hebben gemerkt dat 
het wenselijker is om de school als mailadres te 
hanteren; 

 Het van te voren testen op fouten, zodat we niet 
nog een tweede keer een mail er achteraan 
moeten sturen. Dat werkt niet erg motiverend om 
de tevredenheidspeiling in te vullen; 

 Het naar voren schuiven van het moment van 
versturen. Wellicht is een peiling in de laatste 
maand voor de zomervakantie niet het juiste 
moment. 

Kortom, we vinden het belangrijk om zoveel mogelijk 
respondenten te krijgen omdat wij enorm veel waarde 
hechten aan uw mening over de school.  
We willen de ouders die wel hebben gereageerd hartelijk 
bedanken voor het invullen van de tevredenheidspeiling. 
              
Spelregels rondom de school 
Ook voor de ouders/verzorgers zijn er spelregels 
rondom de school. Dat is om alles zo veilig mogelijk te 
laten verlopen voor de kinderen.  
- Zo mag er op het plein niet gerookt worden; 
- De parkeerplaats is op haal- en brengtijden een 
loopterrein. Auto’s graag langs de straat parkeren. 
 

 
Fietscontrole 
Wil je met je fiets meedoen aan het 
verkeer? 
Dan moet je fiets aan een aantal 
eisen voldoen. 
Die eisen staan in de wet. Is jouw fiets in orde? 
Dat gaan we controleren op 3 november a.s.  

De fietscontrole is alleen bedoeld voor de groepen 3 t/m 

8. Dus kom allemaal dus op de fiets naar school! 

Ter voorbereiding is de Checklist fietseisen als 

 link/bijlage toegevoegd aan deze nieuwsbrief. 

Gevonden voorwerpen 
Bent u nog iets kwijt, neem dan nog eens een kijkje in de 
mand met gevonden voorwerpen. Deze wordt binnenkort 
geleegd. 
 
Doppen 
We hebben een tijdje doppen gespaard voor de actie 
“hulphonden”.  Deze actie is inmiddels afgelopen en u 
hoeft dus geen doppen meer te sparen! Vriendelijk 
bedankt voor uw medewerking.  
 
 
Talent van de maand: Samen knap: 
Thema Kinderboekenweek ‘Voor altijd jong’ 

 
 
Op 6 oktober heeft Lifestyle van Kits Primair de 
Kinderweek op een feestelijke manier geopend. Enkele 
mama’s en papa’s hebben de rol van de oma’s en 
opa’s overgenomen. Ze werden gevraagd om op het 
podium te komen om hun kunsten te vertonen op het 
lied van 1,2,3 zing. Het was een groot succes!  
De kinderen van groep 7 en 8 hebben op het podium 
samen met de andere kinderen van de school het 
dansje voorgedaan. Ter afsluiting kregen alle groepen 
een boek passend bij het thema. 
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De decoratiecommissie heeft onze school mooi 
gedecoreerd en opa en oma aangekleed. 
 

   
 
In alle groepen is veel voorgelezen (ook door mama’s, 
opa’s en oma’s) en zelfs juf Rika en Joke zijn langs 
geweest. Er is gewerkt over de gekregen boeken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oproep MR Prinses Margrietschool 

De MR is per direct op 
zoek naar een nieuw 
MR ouder lid. 
Medezeggenschap van 
ouders, leerlingen en 
personeel helpt de 
school beter besturen.  
Hebt u belangstelling 
om deze taak te 
vervullen, dan kunt u 

zich aanmelden bij Elze Jalving (leerkracht groep 1) of 
bij Greet Homan (leerkracht groep 1/2). Bij meerdere 
opgaves wordt er een verkiezing gehouden. 
 
Nieuws uit groep 3                                                

 
In de groep 3 gaan wij deze week alweer kern 2 afronden! 
We hebben het volgende geleerd: de letters: t – n – b – oo 
– ee en de woordjes: teen - een - neus - buik – oog.  
                               

 
De letters i - m - r - v - s – aa - p – e zijn bekende letters 
geworden. De letters t – ee - n – b – oo kwamen daarbij 
met behulp van de woorden: teen, een, neus, buik, oog. 
Deze woorden pasten bij het thema van kern 2: ‘Mijn lijf’.  

Na de herfstvakantie starten we met kern 3. We leren dan 
de letters: d - oe - k - ij – z en de woorden: doos, poes, 
koek, ijs, zeep. Deze nieuwe woorden en letters worden 
aangeboden aan de hand van een ankerverhaal.  In het 
verhaal van kern 3 vinden kinderen in een wensdoos 
telkens een nieuwe verrassing. Het thema van deze kern 
is ‘Wat zit erin?’ 
                             

 
Tips: op de site www.veiliglerenlezen.nl kunt u  precies 
per kern zien wat uw kind leert. Wij werken met de 2

e
 

maan versie van de methode VLL. Op de 
site staan ook allerlei leuke spelletjes die u 
samen met uw kind kunt doen. Ook 
www.memoryspelen.nl is een aanrader. 
Hier kunt u spelletjes vinden voor VLL maar 
ook voor rekenen.        
                             

 
Nieuws uit groep 5 
In groep 5 maken wij met grote sprongen met rekenen, 
niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk! We maken 
sprongen op de getallenlijn van 100,10 en 1. Zo springen 
wij vanaf 322 maar liefst 219 verder. Ook zijn we druk met 
het herhalen van de tafels 2,3,4,5 en 10 die we in groep 4 
hebben geleerd en oefenen we met de tafels 6,7,8 en 9. 
Dit doen we elke dag op ons chrome book. Tip: thuis 
oefenen met de tafels? Kijk eens op 
www.memoryspelen.nl! Daar kun je naast de tafels ook 
andere rekenstof op een leuke manier oefenen. Op deze 
site staan ook memoryspelletjes voor taal en andere 
(zaak)vakken. 

 
 
Met taal hebben de leerlingen dit thema o.a. gewerkt met 
voorzetsels, synoniemen en alfabetische volgorde. Bij 
spelling kwamen woorden net als zon en som, tong en 
bank aan bod. Verder hebben de kinderen samen met 
groep 6 deze week het blok van Wijzer door de Natuur 
afgerond met een pittige toets! Een van de vragen was 
bijvoorbeeld: wat zijn de kenmerken van een amfibie. 
Groep 5 is dus wel toe aan een welverdiende 
herfstvakantie! 
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Kinderboekenweek in groep 3 en 5 
Het is u vast niet ontgaan: voor het lokaal van groep 3/5 
heeft opa zijn gezellige huiskamertje ingericht (met dank 
aan onze klassenouders, top!). Hij geniet daar met volle 
teugen van gouwe ouwe boektoppers als Bartje en Dik 
Trom. Gelukkig gaan de oma’s wel met hun tijd mee en 
brachten zij een bezoekje aan onze groep om een 
leesboek uit onze tijd voor te lezen. Maandag hadden we  
trouwens wel een heel bijzondere oma op 

bezoek..….maar zijn niet alle 
oma’s heel bijzonder?  
 
Iedereen bedankt voor het 
voorlezen, we vonden het heel 
gezellig! 
 
 
 
 

 
 
 
Komt u vrijdag ook kijken naar de afsluiting? Dan kunt u 
zien hoe hard groep 3/5 heeft gewerkt m.b.t. de 
Kinderboekenweek en in het bijzonder wat ze hebben 
geknutseld en geschreven over het boek “Keteltje op pad 
met prins Opa”.  
 
PBS 
Meester Hilbrand heeft griep, vandaar dat ik even voor 
hem inval om een stukje over PBS te schrijven. 
PBS oftewel: Goed gedrag kun je leren. De eerste periode 
van het schooljaar zit er alweer op. We zijn in alle klassen 
druk geweest met groepsvorming, samenwerking, zicht 
krijgen op jezelf en de ander, het accepteren van 
overeenkomsten en verschillen tussen elkaar.  
Dit is een belangrijke fase waarin goed gedrag aangeleerd 
wordt op omgangsvormen, een mening uiten, 
complimenten geven, samen delen, maar ook  “nee” 
zeggen en “nee” leren accepteren.  
Dit zijn best moeilijke vaardigheden, daarom doen we ook 
veel met rollenspelen, voordoen en nadoen. 
Sommige kinderen lukt dit al van nature, deze kinderen 
zijn sociaal knap, sommigen werken er hard voor om dit 
onder de knie te krijgen.  
Oefening baart kunst gelukkig! 
 
Bij de kinderopvang 

 
                    

Opa/oma en tante 
dag 
Gezellig samen 
spelen en een 
mooie canvas 
schilderij maken 
voor bij opa/oma 
en tante aan de 
muur 

 
 
Vriendendag 2016  
26 kinderen kwamen gezellig vriendendag bij ons vieren. 
Eierkoeken versieren en opeten, lekker buiten spelen en  
Binnen aan de foto kubus knutsel!! 

 
  
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afsluiting kinderboeken week 
Koekjes bakken/proeven  en brengen naar de opa’s en 
oma’s in het beurtschip 
 
Er heeft inmiddels een verhuizing binnen de lokalen op 
school plaats gevonden om alles wat logischer in te delen. 
Het meubilair is over, de inrichting van de bso is in 
progress!! 
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Herfstvakantie 
17 t/m 21 oktober 2016 
Wij wensen iedereen 

 

alvast een hele fijne 
vakantie toe! 

 

 
 
 
 
 
Bijlagen/Link 
 
Fietscontrole – checklist  
 
Kijkje nemen bij een melkveebedrijf?  Bekijk de folder: 
open-boerderijdag-basisschool.pdf 
Natuurmonumenten 
 
Komende week is het alweer herfstvakantie, we hopen 
allemaal op mooi weer om lekker naar buiten te gaan. De 
natuur kleurt fantastisch en paddenstoelen steken overal 
de kop op. In en rond Bezoekerscentrum Dwingelderveld 
zijn weer veel leuke activiteiten voor het hele gezin.  
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