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Agenda 
 

Datum Activiteit  

12 juli Musical: kinderen ’s middags 
Ouders ‘s avonds 

15 juli Afsluitmorgen, alle kinderen om 
12.00 uur vrij 

18 juli t/m 26 aug zomervakantie 

 
Afscheid groep 8 
Nog even en dan zit de basisschool er op voor de 
kinderen in groep 8. De meesten hebben hier 8 jaren op 
school gezeten bij allerlei meesters en juffen. “Onderweg” 
zijn er klasgenoten weggegaan en bij gekomen. Na de 
zomer gaan jullie naar de middelbare school, meestal in 
Assen. Wij hopen dat jullie het daar naar je zin zult 
hebben en wensen jullie veel geluk en plezier! 
Dit betekent ook dat we in een aantal gevallen afscheid 
nemen van ouders. Wij danken hen dat zij hun kinderen 
aan ons toevertrouwd hebben en tevens voor hun inzet op 
welke manier dan ook gedurende de afgelopen jaren.  
 
Afscheid leerkrachten-invalleerkrachten-stagiaires. 
Dit jaar nemen we weer afscheid van diverse collega’s. 
Dat doen we op verschillende manieren en we proberen 
daarbij rekening te houden met ieders wensen.  
 
Dinsdag namen groep 3/4 en groep 5/6 alvast feestelijk 
afscheid van juf Marga; zij gaat naar een andere school 
binnen ons bestuur gaat. De kinderen lieten liedjes horen, 
stukjes en kunstjes zien. Het was erg gezellig. 

 
 
Woensdag was er een feestelijke dag voor juf Rika die 
met pensioen gaat. Ze werd door de opa van Rune en 
Jente opgehaald met een mooie, oude auto. Zij is alle 
groepen langs geweest en eindigde natuurlijk in haar 

eigen groep. Hier werd de ochtend afgesloten met het 
gezamenlijk eten in de klas en na het eten waren de 
ouders van de leerlingen uit groep 1a/2a alvast in de 
gelegenheid om afscheid te nemen van juf Rika.   
’s Middags konden genodigden, oud leerlingen, andere 
ouders en belangstellenden afscheid van juf Rika nemen. 
Tevens is ze daar toegesproken door diverse sprekers en 
werd haar namens het team een afscheidscadeau 
overhandigd.  
We weten eigenlijk wel zeker dat juf Rika heeft genoten 
van deze feestelijke dag!  
 
Wij bedanken de decoratiecommissie, de OR, de moeder 
en opa van Jente en Rune en alle anderen die hebben 
geholpen om deze dag voor juf Rika zeer geslaagd te 
maken! 
 
’s Avonds is het team van de Prinses Margrietschool uit 
eten geweest om het schooljaar af te sluiten en tevens op 
deze informele manier (alvast) met het team afscheid te 
nemen van juf Alie, juf Marga,  juf Martine, juf Sandra, juf 
Dineke en van de stagiaire juffen Roeliet en Sharona.  
 
Van juf Aaf nemen we op school volgende week 
woensdag afscheid, zij is hier dan voor het laatst. 
 
We wensen alle mensen die we gedag zeggen het 
allerbeste voor de toekomst! 
 
Nieuws groepen 5 en 6  
Spreekbeurt Ilona van Soest 
Op vrijdagmorgen 1 juli hield de tante van Ninte in onze 
klas een spreekbeurt (met een ondersteunende 
PowerPoint presentatie) over de geboorte van een veulen. 
Dit naar aanleiding van onze lessen uit de methode Wijzer 
door de Natuur over voorplanting en geboorte. 
Gezien het aantal vragen van de leerlingen een heel 
geslaagde spreekbeurt. 
 
Schoolreis Hellendoorn een groot succes 
Op maandag 4 juli gingen de groepen 3 t/m 6 op 
schoolreis naar Hellendoorn. Mede door het prachtige 
weer, de uitdagende attracties, de uitstekende sfeer en de 

gezellige leiding werd het een dag 
om met plezier op terug te kijken. 
En het allerfijnste?  We hadden 
een grotere bus en iedereen kon 
daarin mee. Dus geen gedoe met 
een extra auto! Echt met z’n allen 
op schoolreis! 
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Aan alle vrijwilligers 
Er hebben heel veel mensen geholpen om ook dit 
schooljaar weer tot een succes te maken: de ouderraad, 
de klassenouders, bieb ouders en opa’s en oma’s, 
verkeersouders, alle feestcommissies, sportdag 
hulpouders, vervende moeders, rijdende ouders en alle 
andere helpende handen die ik hier nog vergeet.  
Graag willen we jullie allemaal bedanken voor jullie hulp.  
Vandaar dat iedereen die dit jaar heeft meegeholpen 

van harte welkom  is op donderdag 

14 juli van 13.30 – 14.00 uur voor een kopje koffie/thee op 
school. 
 
IKC 
Dit schooljaar zaten we al ‘onder 1 dak’; de 
peuterspeelzaal, ASKA en wij als school. In dit jaar zijn we 
naar elkaar toe gegroeid en steeds meer samen gaan 
doen. Het thema boerderij kwam bij alle drie voorbij, de 
lampionnenshow was samen. Sinterklaas was alleen wat 
te spannend voor de jongsten onder ons. 
Vanaf september zijn we officiëel een IKC, Integraal Kind 
Centrum, maar eigenlijk waren we dit het hele jaar al. 
Wij bieden op IKC de Prinses Margriet opvang en 
onderwijs aan kinderen van 0 tot 12 jaar.  
Het peuteronderwijs gaat samen met  de buitenschoolse 
opvang en wordt peuteropvang. Samen gaan we vol 
vertrouwen het komend jaar en de toekomst tegemoet! 
 
Van juf Marga 
Na 5 jaar op de Margrietschool te hebben gewerkt, neem 
ik als leerkracht afscheid! 
Afgelopen dinsdag heb ik al feestelijk ‘afscheid’ genomen 
in groep 3/4 en in groep 5/6. Ik heb genoten van een 
gezellige morgen. We hebben veel gelachen en ik voelde 
me echt gewaardeerd als juf. 
Bedankt voor de geweldige cadeaus en de prachtige 
tekeningen!  
Ik vertrek naar Wijster, de Zuiderenk. Daar gal ik in groep 
7/8 werken. Het zal even wennen zijn, maar ook een 
nieuwe uitdaging! Ik heb er zin in! 
Na de zomervakantie ben ik alleen nog als moeder 
betrokken bij de Prinses Margrietschool!  
Graag wil ik alle kinderen bedanken voor de mooie 
verhalen, prachtige uitspraken en alles wat het lesgeven 
geweldig maakt! 
Ook wil ik de ouders en de collega’s bedanken voor hun 
steun, hulp, begrip en enthousiasme! Ik wens jullie 
(alvast) een hele fijne zomervakantie! 
 
 

 
 
 
 
 
 

Laat de Zomer maar komen! 
Vakantielezen 
Over een paar weken is het zomervakantie en kunnen 
kinderen deelnemen aan het project Vakantielezen in de 
bibliotheek. Kinderen oefenen hun leesvaardigheid tijdens 
het schooljaar, maar tijdens de zomervakantie wordt er 
vaak weinig gelezen. Uit onderzoek is bekend dat er ruim 
twee maanden lang sprake is van een stilstand in lezen, 
de ‘zomerdip’. Vooral de beginnende lezers uit groep 3 
laten na de vakantie een terugval zien.  
 
Kom daarom samen met uw kind naar de plaatselijke 
bibliotheek om boeken, strips, tijdschriften, of 
luisterboeken uit te kiezen en te lenen. Kinderen kunnen 
gratis lid worden. Voor deelnemers aan het vakantielezen 
in de bibliotheken van Midden-Drenthe (Beilen, 
Bovensmilde, Smilde en Westerbork) staat een 
verrassingstasje klaar! 
Vakantiebieb-app 
Ook is er speciaal voor vakanties een app ontwikkeld, 
namelijk de VakantieBieb-app. In deze app staat een 
ruime selectie van digitale kinderboeken (e-books). Voor 
ieder kind vanaf zes jaar is wel iets leuks te vinden. Ook 
voor volwassenen is er genoeg te vinden. Het enige dat u 
hoeft te doen, is de app op uw tablet of smartphone te 
zetten en de e‐books te downloaden.  
 
Eenmaal gedownload kunt u de boeken offline lezen. De 
nieuwste versie van de VakantieBieb is van 1 juni t/m 31 
augustus beschikbaar in de App Store of Google Play 
Store. Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl. 
 
PBS 20 
Een overdenking 
PBS is samen met Goed gedrag elke dag! een effectief 
middel gebleken om gewenst gedrag/ goed denken te 
bevorderen en te voorkomen dat kinderen buitengesloten 
en/of gepest worden. 
Beide methodes zijn beslist niet zaligmakend.  
Het voorbeeldgedrag van ons als volwassenen (ouders, 
leerkrachten, leiders van clubs en sportverenigingen enz.) 
is het krachtigste middel om kinderen te leren hoe ze met  
de uitdagingen van het leven kunnen omgaan.  
Alle gedragsuitingen die wij als volwassenen laten zien, 
worden door jonge kinderen gekopieerd .  
Hoe beter wij met ons zelf communiceren, er steeds weer 
ervan bewust zijn van wat we zeggen en doen, hoe we 
over anderen praten, hoe we conflicten en irritaties 
oplossen, hoe we met geliefden omgaan, hoe we omgaan 
met verdriet (en vult u zelf de lijst maar aan), des te 
krachtiger komen kinderen met een goed beslagen 
“mindset” in het leven te staan. Alle communicatie begint 
met een gedachte in ons denken. 
Op school merken we het elke dag; onze verbale en non-
verbale communicatie wordt elke dag feilloos door de 
leerlingen gelezen en geïnterpreteerd.  
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Kinderen zijn de spiegel van onze communicatie.  
Met dit ter overdenking wens ik u een heel fijne vakantie 
en tot volgend schooljaar! 
Hilbrand de  Jong 
 
Een teek, pak ‘m beet! 
Het tekenseizoen is volgens mij in volle gang. Zij komen 
niet allen in bossen en heide voor, ook in het gras kom je 
ze tegen. Voor alle ouders van kinderen die buiten spelen, 
ook op ons schoolplein: Controleer regelmatig op teken! 
 
Einde schooljaar 
Het is alweer bijna zover, op 15 juli begint voor alle 
kinderen op school om 12.00 uur de zomervakantie. 
We hebben weer hard gewerkt allemaal en veel gedaan 
dit jaar. 
De lampionnenshow in november was erg gezellig. De 
Sinterklaas optocht naar het kanaal, wat was het donker! 
 
De midwinterhoorn spelers en het vele lekkers bij het 
kerstmaal, wat was iedereen mooi gekleed! 
We hebben citotoetsen gemaakt, zijn naar een boerderij 
geweest of zelfs naar een agrarische fair. De 
Koningsspelen, Drentse veurlezers, techniekmiddagen, 
Maarten Mus en alle voorstellingen, kortom er zijn erg 
veel activiteiten geweest. 
We hopen dat iedereen het een leuk schooljaar heeft 
gevonden en veel geleerd heeft. 
Namens alle kinderen en het team: heel hartelijk dank 
voor ieders hulp en inzet waarmee dit weer een geslaagd 
jaar is geworden! 

Wij wensen iedereen een fijne 
zomervakantie! 
 
Bijlagen bij de nieuwsbrief:  
Er zijn ouders die de nieuwsbrief op hun telefoon lezen. 
Door het meesturen van bijlagen wordt de nieuwsbrief dan 
niet goed weergegeven. 
We zetten de bijlagen bij wijze van experiment een paar 
keer alleen op de website. U kunt de bijlage openen door 
op de link te klikken.  
Bijlage: 
Roet – disco 09-07-2016  
Loop-fiets-proef-drenthe voor kids 11-09-2016  
 
Ingekomen:  
 
Van ASKA 

De boekenkasten in 
de bieb zijn weer 
schoon en netjes 
opgeruimd! 
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