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Agenda
Datum
31-05 t/m 03-06-16
02-06-2016, 19.00
01-06-2016
10-06-2016
15-06-2016
04-07-2016
15-07-2016 12.00u

Activiteit
Avondvierdaagse
Figuren overschilderen
Voorstelling groepen 1/2
Big Five voor groep 5/6
Schoolreis groepen 1 en 2
Schoolreis groepen 3 t/m 6
Start van de zomervakantie

Deze week
Wat een bijzonder nieuws vanmorgen in de krant: de
Nederlandse kinderen gaan niet graag naar school,
zijn erg onrustig maar leveren wel goede prestaties. Is
dat niet wonderlijk? Je zou verwachten dat het juist
omgekeerd is: onrust = niet leren.
Opvallend dat onze leerlingen eigenlijk rustig zijn en óók
goed leren. Tja, het kan verkeren (en dat rijmt!)

leerkrachten, niet alleen naar de 60+ers!). En ouders die
de juf of meester weten te vinden als het er toe doet.
Kortom: een school waar je als vader/moeder/verzorger
het kind met vertrouwen achterlaat.
Moet ik dit aan u melden? Is dat interessant? Wellicht wel
omdat de schrijver dezes op veel andere scholen heeft
gewerkt en het ook wel anders tegenkomt.
Nou, en dat compliment wilde ik u graag meegeven!
Albert-Jan van Klaveren
Schoolreisjes
De schoolreizen komen eraan. Een nieuwe ouder vroeg
mij naar de stand van zaken: hoe laat vertrekt de bus, wat
nemen de kinderen mee etc. De groepen krijgen hierover
informatie van de leerkracht(en) en natuurlijk ruim voor de
dag zelf!

Langzamerhand werk ik toe naar mijn afscheid op deze
school; dat betekent inderdaad wat ik vorige week al
schreef dat de revalidatie van juf Susan vordert.
Nee, ik ben nog niet weg; dat zal ik op enig moment wel
melden via onze directe mailverbinding. Het is ook niet zo
interessant dat ik vertrek, máár misschien wel wat ik van
deze school vind.

En zo zijn onze manieren; de school in de praktijk.
Aansluitend op het vorige is het goed om iets aan te
geven over een praktisch voorbeeld over de sfeer, het
klimaat op onze school.
Zo merkte een moeder op dat zij het zo jammer vond dat
zij niet met haar kind de kleutergroep in mocht. Zij kent
een school waar ouders de groep in gaan, daar even met
kind rond kan kijken om te zien wat er zoal gebeurt en dat
zij dat miste in onze school.

Toen ik op 8 maart in Beilen kennis maakte met Dolf
Dekker en Tiny Veenbaas van de Stichting Kits kwam ik in
een nieuwe organisatie terecht. Nieuw in de zin dat in feite
alles wordt “” ge-insourced hetgeen betekent dat het werk
rond onderwijs, personeel, administratie, onderhoud, ict
e.d. door eigen betrokken (KITS)-mensen wordt gedaan.
Daarnaast een directe/korte aansturing door een clusterdirecteur (Dolf Dekker) met meerdere scholen onder zijn
beheer + op de werkvloer (op de school zelf dus) door de
schoolcoördinator (Susan). Die organisatievorm kende ik
niet maar die heb ik leren waarderen. Vooral op
schoolniveau betekent dit een verlichting van veel
administratieve rompslomp en kan men zich richten op
hetgeen waar het om draait: alle dagen zo goed mogelijk
onderwijs geven aan en voor de kinderen.
De Prinses Margrietschool heb ik daarom ook vooral leren
kennen op de werkvloer en dat smaakte goed! Een
hardwerkend team dat goede resultaten weet te boeken.
Een vrolijke school zonder wanklank in de pauze. Een
goed werkend continue schooltijdenrooster. Beleefde
kinderen met voldoende respect naar de ouderen (= alle

Het antwoord is terug te
vinden in de afspraak dat alle
kinderen op onze school,
jong en oud, bij binnenkomst
de
leerkracht
aankijken,
elkaar goedemorgen wensen
en daarbij een hand geven.
Deze “vormelijkheid” is de
basis van de ontmoeting bij het begin van de dag, bij
aanvang van de lessen. Dit gebeurt in alle groepen
en…..het werkt!
Ook vroeg deze moeder waarom de kinderen geen
knuffels mogen meenemen. Navraag leert dat dit zo af en
toe gebeurt, maar dat wij het liefst hebben dat kinderen
leren afscheid te nemen en de school helpt hen daarbij.
Het kan best eens gebeuren dat de knuffel (of een
autootje of iets anders) toch even nodig is om het jonge
kind balans, rust te geven. Dat mag. Overleg het dan even
met de juf, zou ik zeggen.
Misschien een goed idee om op deze plek vaker dan één
keer over de praktijk van onze school te spreken?
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Nieuws uit groep 3/4
Het is u misschien opgevallen dat Noëlle momenteel niet
op school is. Noëlle die zo zichtbaar was in haar rolstoel,
in de klas en op het plein. Achter haar vrolijke gezicht gaat
toch een meisje schuil dat soms heel verdrietig kan zijn
dat zij lichamelijk niet alles kan én niet met alles mee kan
doen.
Een meisje dat soms last had van andere kinderen
wanneer er iets naars gezegd of gedaan werd. Kinderen
kunnen hard zijn; zij kon daar moeilijk mee omgaan. In
overleg met de ouders is daarom voor een andere weg
gekozen.
Zij komt nu af en toe nog wel naar school, maar zal in
ieder geval na de zomervakantie naar een speciale school
in Haren gaan. Voor de ouders een hele stap, maar het
geeft Noelle waarschijnlijk rust in haar jonge leven.
Schoolvoetbal groep 7/8
Na
het
succesvolle
optreden
tijdens
de
handbalwedstrijden, zijn de kinderen uit de bovenbouw
ook in actie geweest op de voetbalvelden. De meisjes
kwamen in Diever op woensdag 13 april in actie onder de
begeleiding van Ina Drenth. Helaas werd er nu niet
gewonnen, maar wel twee
keer knap gelijk gespeeld.
De toeschouwers kregen
mooie doelpunten te zien
van Mariëlla (solo) en Iris
Velthuis (halve lob). De
jongens speelden een
week later onder leiding van Bert Pit, die voorafgaand aan
het toernooi de kinderen ook nog een avond tactisch en
conditioneel had bijgespijkerd. Dit had succes, want de
derby tegen De Meenthe uit Bovensmilde werd knap
gewonnen! Helaas bleef het bij deze ene overwinning en
het waren Jannick en Tristan die voor de doelpunten
zorgden.. Alle begeleiders, vervoerders, toeschouwers en
spelers bedankt voor jullie inzet op deze zonnige
middagen!
Schoolkamp Grolloo 2016, groep 7/8
De heenreis duurde lang. Het was wel dertig kilometer!
We namen veel omwegen en we gingen stoppen bij Kamp
Westerbork. Daar gingen we bij de zandvlakte spelen. Na
vele meters en kilometers fietsen kwamen we bij het
Ellerd en Brammerd museum. In het museum hebben we
veel geleerd over hoe ze vroeger leefden. Na weer een
stukje rijden kwamen we op onze bestemming. ’s Avonds
heb ik macaroni gekookt!
Toen we het eten op hadden gingen we ongeveer 2 tot 3
uur later naar bed. De volgende dag gingen we naar
Drouwenerzand. Daar ben ik in veel attracties geweest.
Toen we weer bij de kampeerboerderij kwamen gingen we
een bonte avond houden. Na de bonte avond deden we

een spooktocht. Dat was leuk maar ook eng! De laatste
dag gingen we klimmen in joytime. Dat was erg leuk.

Toen we weer naar school fietsten zijn er nog een paar
pechgevallen gebeurd. En toen ik thuis was ging ik
denken aan hoe leuk het schoolkamp was!
Geschreven door Pascal,,groep 7.
Bedrijfsbezoek Techniko
Het was echt een feestje! De leerlingen luisterden met
grote aandacht naar de inleiding van de directeur om
vervolgens in groepen het bedrijf te verkennen. Ze
maakten kennis met alle facetten van Techniko en stelden
veel vragen. Dank aan Life Style om een eerste aanzet te
mogen meemaken in de ontwikkeling van het technisch
talent

PBS 17
Wat heeft PBS in het afgelopen jaar de school gebracht?
Evenals vorig jaar: duidelijkheid en rust! We ervaren dat
alle gedrag een functie heeft om iets te bereiken. En hoe
eerder wij begrijpen waarom een bepaald gedrag getoond
wordt, des te eerder kunnen we gedragsverwachtingen
(bij-) stellen en belonen. Want belonen werkt stimulerend
om goed gedrag te laten zien. Immers, was de doelstelling
van PBS niet “goed gedrag kun je leren?”
Mochten kinderen zich niet meer bewegen in de “veilige”
groene zone, dan hebben we stappen genomen om ze
uit de gele en de rode zone te houden. We maken dan,
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indien nodig, gebruik van gedragsanalyses, stellen een
gedragsplan
op en belonen op een juiste wijze .
Bovendien zijn we steeds vaardiger geworden in het
bedenken van leuke beloningen. In de klassen heerst een
aangename rust, alle leerlingen ervaren dat goed gedrag
rust,
het uitblijven van (escalerende) conflicten,
gezelligheid en mooie leerresultaten tot gevolg heeft.
Op het schoolplein is het aangenaam gezellig om met
elkaar te spelen. De leerlingmediators doen hun werk met
overgave en worden gerespecteerd.
Elke leerling weet nu dat de school de waarden respect,
veiligheid en verantwoordelijkheid uitdraagt en kan deze
waarden naar zichzelf vertalen als het reflecteert op
zijn/haar eigen welbevinden. Maar ze weten ook waarom
die waarden er zijn en wat die doen met je “ mindset”.
PBS heeft ons als school ook dit schooljaar weer veel
gebracht; goed voor ons als leerkrachten en onze
leerlingen. Ook in de thuissituatie is PBS fantastisch en
effectief in te zetten. Ik nodig u uit dat ook eens te
proberen! In PBS 18: Wat gaan we verbeteren in
schooljaar 2016-2017? Hilbrand de Jong
Werkstukken groepen 5 en 6
Met ontzettend veel plezier heb ik de werkstukken van de
leerlingen van de groepen 5 en 6 gelezen.
De werkstukken zagen er prachtig uit (sommige
werkstukken kunnen zo naar de drukker) en inhoudelijk
waren ze van hoge kwaliteit. Hoe enthousiast werden
dieren beschreven en hoe open waren de leerlingen in
hun Ik-werkstuk! Met het maken van deze werkstukken
hebben de kinderen hun talent verder ontwikkeld om
informatie te verzamelen, zoekwegen te vinden, de
informatie samen te vatten, er een mooi verhaal van te
maken en te reflecteren op het schrijfproces. Op weg naar
het
komende
Voortgezet
Onderwijs
krachtige
instrumenten om te leren te leren. Mijn complimenten!
Hilbrand de Jong

BIG FIVE
Op 10 juni gaan de leerlingen van groep 5/6 naar Ruinen
voor een ontdekkingstocht onder de naam “The Big Five
van Drenthe”. Kinderen gaan om 08.15 uur met de bus
mee en zij moeten om 08.00 uur op school zijn.
Veel plezier!!
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.
Site
Bezoekers van de site van de Prinses Margrietschool
hebben gezien dat er een nieuwe site van de school is.
Deze site wordt nog up-to-date gemaakt en zal
ongetwijfeld nog niet optimaal gevuld zijn. Het nieuws
uit de groepen staat onder een code, maar op deze
pagina’s staat nog weinig informatie. Wij houden u op
de hoogte van de vorderingen en doen u, indien er
informatie uit de groep van uw kind op staat, de code
toekomen. Het is ook mogelijk dat het gebruik van een
code wordt teruggedraaid. Wij houden u op de hoogte.

Bijlage:
Flyer Rijdende popschool op het Beleef Sport en
Cultuurfestival 28-5-2016.
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