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Algemeen 
Gevonden voorwerpen 
Op school, onder de bar bij de keuken staat een mand 
met gevonden voorwerpen. Er zit weer een behoorlijke 
verzameling in.  
Ook zijn er nog wat schalen, pannetjes, e.d. overgebleven 
na het kerstdiner. Mist u wat? Neem even een kijkje. . 
 

Basisonderwijs 
Agenda 

Datum Activiteit  

20 januari Groep 3/4 Hunebedcentrum 

20 januari Groep 7/8 
Gevangenismuseum 

20, 21 januari Smildeger kampioenschappen 

27 januari Groep 5/6 de Nieuwe kolk 

20 januari Groep 3/4 Hunebedcentrum 

 
Citotoetsen 
De komende weken worden in groep 2 t/m 8 de cito 
toetsen afgenomen. Dit doen we twee keer per jaar (in 
januari/februari en in mei /juni).  
Er worden verschillende vakgebieden getoetst, zoals 
rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling.  
Om de ontwikkeling van uw zoon en/of dochter goed te 
kunnen volgen, gebruiken we op school het Cito 
Volgsysteem primair onderwijs. Dit zijn toetsen die los 
staan van de methodes en waaraan wij kunnen zien hoe 
het niveau is t.o.v. het landelijk gemiddelde.  
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 
contactgesprekken, na de voorjaarsvakantie, met u 
besproken. 
 
Talent van de maand  
Deze maand staat het lichamelijk talent centraal. 
Natuurlijk zijn er de Smildeger Kampioenschappen, 
waaraan veel kinderen mee zullen doen, hopen wij! 
Daarnaast besteden wij ook onder schooltijd extra 
aandacht aan bewegen. 
 
 
 
 

 
Smildeger kampioenschappen 
Op 20 en 21 januari worden weer de Smildeger 
kampioenschappen gehouden. Je kunt meedoen aan 
hardlopen, knikkeren, sjoelen, schotkracht, zwemmen, en 
nog veel meer. In de bijlage kunt u het programma vinden. 

 
 

Groep 1 
Afgelopen week zijn wij in groep 1 begonnen met het 
nieuwe thema voor Engels. De komende weken zullen wij 
werken over de winter. Het kwam goed uit dat er buiten 
echt sneeuw lag, zo konden we de woorden meteen in de 
praktijk oefenen.  
De woorden die we leren zijn: 
winter – winter 
ice –ijs 
cold- koud 
hot – heet 
snow- sneeuw 
snowman – sneeuwpop 
dark – donker 
light – licht  
sledge – slee 
 

 
 
PBS  
PBS Leren “ Stop!”  zeggen 
Een van de krachtigste elementen in de PBS bij een 
dreigende aanvaring tussen leerlingen is het leren “ Stop!” 
te zeggen.  
“Stop!” zeggen houdt in dat het gedrag van een ander je 
geen goede gevoelens geeft en daarmee direct aan de 
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ander laat weten dit niet te tolereren.  Met dit ene woordje, 
dat krachtig wordt uitgesproken, ondersteund door 
krachtige lichamelijke uitingen (ogentaal, lichaamshouding 
en gezichtsuitdrukking) is het duidelijk wat je wenst. De 
leerlingen leren vervolgens met een opgericht, 
zelfverzekerd hoofd, zich om te draaien en fier weg te 
stappen. De ander heeft het nakijken. 
Geen discussie, geen strijd. 
Deze stappen worden aangeleerd in de groep. De 
leerlingen van groep 5 en 6 leren volgend schooljaar dit 
“Stop!” zeggen in de training Rots en Water. 
Ook leraren maken veelvuldig gebruik van deze strategie. 
Thuis is dit ook prima in te 
zetten. Probeert u het maar 
eens. 
In de volgende PBS: het 
pleinplan 
Hilbrand de Jong 
 
 
Groep 3-5 
Na een fijne kerstvakantie hebben  we ons weer uitgerust 
op de schoolse zaken gestort. In groep 3 zijn wij nu bezig 
in kern 6. De komende weken leert uw kind de laatste 
nieuwe  letters. Op het eind van deze kern zijn 34 letters 
aan de orde geweest. Het zijn lettertekens voor alle 34 
klanken die in eenvoudige woorden met de combinatie 
medeklinker-klinker-medeklinker voorkomen. Ook 
woorden met klinker-medeklinker (uit) of medeklinker–
klinker (kei) kunnen worden gelezen.  
De nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan 
de hand van het voorleesverhaal, behorend bij het thema 
‘Wat komt er uit een ei?’

  
 
Het maken van wisselwoorden neemt nog steeds een 
belangrijke plaats in. Op die manier worden ook de laatst 
geleerde letters toegepast in het vlot lezen van woorden. 
Nu alle letters aan bod zijn geweest, wordt het vlot lezen 
van woorden steeds belangrijker. Met een goede basis 
kan immers begonnen worden aan steeds moeilijkere 
woorden en lettercombinaties.  
Uw kind krijgt deze week weer een mapje mee met daarin 

de woordjes van Veilig & 
Vlot t/m kern 6. Zou u hier 
thuis weer mee willen 
oefenen? Mocht u de 
informatie over de “koor-
door-voor” niet meer 
hebben, dan kunt u altijd 
een nieuw exemplaar bij de 
leerkracht opvragen.   
 

 
 

Nieuws uit groep 5 
Ook groep 5 is na een welverdiende vakantie weer druk 
bezig met o.a. rekenen, taal en (begrijpend) lezen. 
Maar….er heerst sinds deze week een vreemd virus in 
onze klas…..uh, nee, het is geen griepvirus (al zijn er wel 
wat kinderen grieperig)…… en het is een virus waarmee 
wij iedereen willen besmetten!  
Het is namelijk het leesvirus! Groep 5 doet mee aan een 
boeken- en internetproject samen met de bibliotheek en 
de andere scholen in onze gemeente. Dit project duurt 10 
weken en gedurende deze periode lezen de leerlingen  10 
boeken, geven ze hun mening over de boeken en kunnen 
ze reageren op elkaars meningen.  
Het doel van Leesvirus: leesbevordering en leesplezier, 
toepassen van ict-vaardigheden en communicatieve 
vaardigheden (het leren formuleren van je mening en 
reacties uitlokken).  Iedere leerling krijgt een werkboekje 
om zelf gelezen boeken in bij te houden en we moeten 
vragen beantwoorden in een heuse leesquiz. Acht weken 
lang staan iedere maandag twee nieuwe vragen op 
leesvirus.nl. De vragen gaan over de boeken of over een 
thema uit de boeken. Bij het beantwoorden van de vragen 
hebben de kinderen de boeken nodig en internet. Ook zijn 
er een paar creatieve opdrachten. De quiz is een 
competitie tussen de scholen in de gemeente en de 
winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de afsluiting van 
het project (afsluiting wordt door de bibliotheek geregeld. 
We horen nog wanneer en waar de afsluiting zal zijn).  

 
Aan het einde van het project hebben we dus een 
antwoord gekregen op de vragen: welke klas is het meest 
besmet door het leesvirus en wat is het meest 
besmettelijke boek? Wij hebben er veel zin in en we zijn al 
lekker aan het lezen in de leesvirus-boeken. We  gaan er 
natuurlijk vanuit dat wij het meest besmet raken met het 
leesvirus en dus de wedstrijd winnen, yeah!!! 
 
Bezoek hunebedcentrum Borger 
Vrijdag a.s. gaan we met groep 3 en 4 naar het 
hunebedcentrum. We gaan met de bus.  
We vertrekken om 8.15 uur en we zijn rond 12.15 uur 
weer op school.  
De kinderen worden om 8.10 uur in de klas verwacht van 
groep 3 en5. Dan kunnen we nog even de laatste dingen 
doorspreken voor we de bus instappen. Wilt u uw 
kind(eren) nog even thuis naar de wc laten gaan? 
Groep 5 krijgt deze ochtend les van meester Hilbrand.  
 
Cito toetsen 
Wij zijn deze week ook begonnen met de cito toetsen. 
Groep 3 krijgt toetsen voor rekenen en lezen en groep 5 
voor rekenen , lezen, begrijpend lezen en spelling.  
De resultaten hiervan krijgt u uiteraard te horen bij de 
eerst volgende rapport bespreking. 
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Filmmiddag 

 
 
Op 22 februari organiseert Cras een filmmiddag voor 
kinderen van 8 – 12 jaar. De film Belle en Sebastiaan is te 
zien in de bibliotheek van Smilde. 
Aanvang: 14.00 uur 
Entree:    € 2,50 
Begeleiders gratis. 
 
Bijlagen:: 
- Programma Smildeger Kampioenschappen 
- jeugdfitclub 
- discozwemmen zwembad de Smelte 
 

Kinderopvang 
Agenda 

Datum Activiteit  

  

 
Peuter- en kinderopvang 
We hadden 2 weken kerstvakantie, dat betekent nog meer 
leuke dingen doen: 
* Taarten bakken en versieren  
* Wandelen                                             
* Patatjes Eten                           
* Naar de Heide 
* Bouwen met ijs lolly stokjes 
*Koekjes bakken 
We hebben heerlijk genoten en gaan op naar de 
voorjaarsvakantie 
 
Nieuwjaarsbuffet 2017: 
Ons eerste nieuwjaarsbuffet binnen IKC Prinses Margriet, 
gezellig met de héle  opvang : Bso , Peuteropvang en 
Kinderdagverblijf! Dat zal druk worden… 
Alle ouders met kinderen krijgen een uitnodiging, we 
hangen sterren met gerechtjes op. 
Wij zorgen voor drinken en het toetje en dan zien we wel. 
Alle ouders hadden de intentie om gezellig te komen met 
de kinderen. Op het laatste moment waren er 4 gezinnen 
geveld door de griep. 
Uiteindelijk mochten we  70 ouders + kinderen 
verwelkomen. Het was zeer geslaagd en volgend jaar 
doen we dit zeker weer. 
Hierna een foto impressie van ons gezellige buffet. 
 

 
 
Wist u dat: 
- Diana donderdag 19 januari jarig is en zij viert dit samen  
  met de kinderen van de opvang op  maandag 23 januari   
  en dinsdag  24 januari. 
- We op zoek zijn naar sokken, {schone } sokken waar  
  je nog maar 1 van hebt of te kleine  
  sokken,voor leuke voorjaars activiteiten. 
-We in januari 2 nieuwe kinderen mogen verwelkomen op  
  de peuteropvang: 
  Jolie Boer 
  Wout Veenstra 
 
We wensen jullie veel leer en 
speel plezier.  
 
 

             Geniet van de en  
                    proost op een 
mooi nieuwjaar 
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