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Algemeen 
Parkeren 
Op de haal- en brengmomenten is de parkeerplaats een 
loopgebied. Dit is rond 8.15 uur en rond 14.05 uur. U moet 
de auto dan ergens anders neerzetten zodat de kinderen 
hier veilig kunnen lopen. 
Wilt u dit ook aan opa’s, oma’s, oppas etc. melden? 
 

Basisonderwijs 
Agenda 

Datum Activiteit  

17 februari Alle kinderen om 12.00 uur vrij 

20 t/m 24 februari voorjaarsvakantie 

27 en 28 februari Doorverwijzingsgesprekken 
groep 8 

28 februari Alle ouders welkom voor een 
ontdekpad 

1 maart Rapporten mee 

2 t/m 10 maart rapportgesprekken 

23 maart Open dag 

 
Cras 
De groepen 3/5 en 7/8 hebben meegedaan aan een 
dichtwedstrijd, georganiseerd door Cras. 
Maandag 6 februari zijn daarvan de winnaars bekend 
gemaakt in de klassen: Jente uit groep 5 en Maran uit 
groep 8. Van harte gefeliciteerd! 
De gedichten zijn ook in het Smildeger Neis te lezen! 
 
Talent van de maand /Tentoonstelling 
Het talent van Februari is: natuurtalent. Deze hele week al 
wordt er in alle groepen gewerkt over het thema afval 
(huishoudelijk afval en zwerfvuil). Misschien heeft u de 
berg afval in de centrale hal al opgemerkt! Donderdag 16 
en vrijdag 17 februari hebben alle groepen een 
ontdekpad, met verschillende opdrachten over afval. 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapporten 
Na de voorjaarvakantie krijgen de kinderen hun rapport 
mee. Deze wordt dit schooljaar voor het eerst digitaal 
gemaakt.  
Hieraan is heel wat vooraf gegaan, want zo’n overgang 
geeft verandering en dat maakt dat er weer scherp 
gekeken kan worden naar de layout en inhoud van het 
rapport. U bent gewend dat er 4 bolletjes staan achter elk 
onderdeel van het rapport. Deze bolletjes staan voor: 
Goed  Voldoende  Matig en Onvoldoende. Deze gradatie 
is uitgebreid met RV (Ruim Voldoende). Er staan nu geen 
bolletjes meer die gekleurd worden, de letters staan zelf 
op het rapport. 
Verder staan de talenten op het nieuwe rapport. Met 
schuifjes wordt hierin aangegeven welke talenten wij in 
het kind wat meer herkennen. Bijvoorbeeld: 
 

Fysiek talent 
 

   
Hierdoor zijn expressie en gymnastiek als aparte vakken 
vervallen, zij vallen onder de talenten. 
Er komt een nieuw voorwoord in het rapport waarin alles 
wordt uitgelegd en met vragen kunt u altijd bij ons terecht. 
Het is wel handig om vragen over hoe het nieuwe  rapport 
eruit ziet en de invulling hiervan buiten de 
rapportgesprekken om te stellen; de  rapportgesprekken 
gaan over de resultaten, vorderingen, ontwikkeling van uw 
kind(eren). Deze gesprekken staan namelijk vaak vlak 
achter elkaar gepland waardoor er weinig tijd is voor extra 
dingen. 

 
PBS  
Leerlingen groepen 7 en 8 mediator op het plein. 
Regelmatig  ziet u de leerlingen van groep 7en 8 als 
mediator (= pleindienst) op het plein optreden in de 
ochtendpauze voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8.  
U herkent ze aan het gele hesje. Zij hebben  een 
mediation training voor kinderen gevolgd en zijn nu in 
staat in 4 stappen een (beginnend) conflict te herkennen 
en daarop actie in te zetten.   
Zij hanteren daarbij 4 stappen:  
 
1 koel af op het afkoelbankje,  
2 vertel elkaar wat het probleem is,  
3 zoek met elkaar naar oplossingen,  
4 kies de beste oplossing.  
 

Nieuwsbrief nr. 11           16-02-2017 

Dinsdag 28 februari 
is er  een tentoon-
stelling over       het 
afvalproject om 8.15 
uur. U kunt dan zelf 
delen van het 
ontdekpad 
lopen/ervaren. Kom 
allen langs!!!! 
De kinderen gaan 
gewoon naar hun 
eigen klas. 
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Als de oplossing door beide partijen is goedgekeurd 
worden er, als respectvolle erkenning, de handen 
geschud.  
Een extra stap kan zijn: moeten we over een week op de 
afspraken terugkomen om te kijken of alles naar wens is 
verlopen? 
Natuurlijk zijn de vaste leerkrachten op het plein om 
volgens de richtlijnen van het PBS pleinplan toezicht te 
houden. 
In de volgende PBS: het gedragsincidenten 
registratieformulier 
Hilbrand de Jong 
 
Groep 4/6 
Toekomstige activiteiten voor de groepen 4(5) en 6 om 
kinderen kennis te laten maken met attractieve sporten: 
Op maandagmiddag 20 maart a.s. gaan de leerlingen van 
de groepen 5 en 6 tijdens de gymnastiekles een 
tennisclinic volgen op de tennisbaan van onze Smildeger 
tennisvereniging. Zij leren daar de eerste kneepjes van de 
tennissport. 
Op donderdagmiddag 6 april nemen de leerlingen van de 
groepen 4 en 6 deel aan een workshop Kickboksen in 
sportschool Queno in Westerbork. Voor het vervoer van 
de leerlingen zoeken we 7 ouders die de leerlingen willen 
vervoeren. De klassenouders zijn inmiddels begonnen om 
ouders hiervoor te benaderen. 
Tot slot krijgen de leerlingen van de groepen 4 en 6 op 
maandagmiddag 22 mei een spetterende training 
aangeboden om breakdance te leren. Dit gebeuren vindt 
plaats tijdens de reguliere gymnastiekles. 
De tafel van 6 
Afgelopen maandag is groep 4 gestart met het leren van 
de tafel van 6. Elke dag oefenen we de tafel en op 6 
maart kijkt de leerkracht of de tafel wordt beheerst.  De 
tafel van 4 zit er al helemaal in. 
Inleverdatum werkstuk groep 6 vervroegd 
In verband met de Koningsspelen op vrijdag 21 april wordt 
de inleverdatum van het werkstuk over een dier met een 
dag vervroegd. Dus niet uiterlijk 21 april je werkstuk 
inleveren, maar op donderdag 20 april. Alvast heel plezier 
gewenst met het maken van je werkstuk! 
 
Groep 1 en 1/2 
Voorstelling “Wij in de wei” 
Op donderdag 9 februari hebben  de kinderen (en ouders 
en juffen!) genoten  van de voorstelling “Wij in de wei” van 
Kindertheater SPEKKIES MET PRIK. 
Zo maar een dag in de wei met Geit en Schaap. Schaap 
was zoals altijd een beetje dromerig en Geit hardwerkend.  
Ze kregen onverwacht bijzonder bezoek en ze hadden 
een feestje  te vieren.  

 
 
Groep 7/8 
De kinderen uit groep 7/8 zijn momenteel druk bezig met 
de E.H.B.O. lessen die gegeven worden door Gea en 
haar steun en toeverlaat Henk. Aangezien de kinderen de 
lessen op maandag krijgen dienen ze op deze dag altijd 
hun boekje mee te nemen en hun huiswerk gemaakt te 
hebben.  
We zijn al druk bezig geweest met diverse hulpoefeningen 
en het aanleggen van verschillende soorten verbandjes. 
De meiden en jongens doen goed hun best en we hopen 
dan ook dat ze  (het duurt nog even) op vrijdag 12 mei 
allemaal hun diploma kunnen behalen!  

 
Henk geeft uitleg over de stabiele zijligging. 
 
Op maandag kregen de kinderen ook een gastles van 
Francis de Wilde van het preventieteam “PRAT”. De 
kinderen werden gewezen op de gevaren van 
verslavingen en hoe deze te voorkomen. 
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Talent van de maand 
Talent van de maand maart is communicatie. De Drentse 
veurlezers komen bijvoorbeeld voorlezen en er komt een 
buzz van de bibliotheek.  
Eerst sluiten we de natuurmaand februari samen af. 
 
 
 
 
 
Groep 3 
Deze week wordt in groep 3 kern 7 afgerond. Dit hebben 
we geleerd: 

 
De kinderen krijgen vrijdag de woordzetter van kern 7 
mee naar huis. Dit is een (kopieer)boekje met leuke 
teksten en raadsels, maar ook woordenrijtjes en letters. 
Dit boekje mogen de kinderen houden en het zou fijn zijn 
als u in de vakantie hiermee oefent. Dit hoeft maar 5-10 
minuten per keer te zijn.  
 
Groep 5 
Ook in groep 5 willen we het correct en op tempo lezen 
van woorden onderhouden. De kinderen krijgen hiervoor 
bladen van Pravoo mee naar huis (1 blad per week). Het 
zou fijn zijn als u uw kind(eren) hiermee wilt helpen door 
5-10 minuten per keer te oefenen.  
 
De leerlingen hebben een schema meegekregen met 
daarop de data voor de boekbespreking, spreekbeurt en 
het ik-werkstuk. Bij dit schema heeft u voor de 
boekbespreking en de spreekbeurt aanvullende informatie 
gekregen. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u 
altijd bij ons terecht. Voor het ik-werkstuk volgt nog 
nadere informatie.  
 
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: 
- Trainingen jeugd en gezin voorjaar 2017 
- bericht van de gemeente: uitkering voor activiteiten 

 
 
 
 
Kinderopvang 
Agenda 

Datum Activiteit  

  

 
De dag van de liefde!!  Met alle peuters, de kinderen van 
het kinderdagverblijf en een deel van de BSO kinderen 
hebben we een mooie Valentijns kaart gemaakt.  
We hebben geverfd /geplakt, een mooie foto erop, een 
gedichtje erbij en we zijn met z’n allen naar de brievenbus 
gegaan om ze op de bus te doen. 
 
Het is spannend: komen ze aan of komen ze niet aan???? 
De kindjes hebben niets verklapt! Wij zijn benieuwd naar 
de reacties van de papa’s /mama’s, opa’s en oma’s en 
van sommigen zelfs hun “geliefde”. 

Happy Valentine’s day!! 
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Graag willen we 3 nieuwe kindjes verwelkomen 
binnen ons kindercentrum. 
*Mara Dik {peuteropvang} 
*Ivar Landegent {Bso} 
*Paskal Bregman {Bso} 
We wensen jullie veel speel plezier!! 
 
We zijn op zoek naar:                                                                  

* Terracotta bloempotten {normale grote} Staan er nog in 

het schuurtje, een bijkeuken, etc,???                                              

(wij wassen ze met liefde af en hergebruiken ze weer.) 

* Houten kledinghangers ongeveer 15 
 
Wist u datjes: 
-Wij ook alleen vakantie opvang aanbieden? 
-U vrijblijvend binnen kunt wandelen voor een 
informatiepakketje/aanmeldingsformulier? 
-U rustig binnen kunt komen om een kijkje te nemen, 
koffie en thee staan klaar!! 
 
Onze globale planning voor de voorjaarsvakantie: 

Thema: Muziek en beeldende vorming 

*Muziek instrumenten maken: Panfluit, drumstel, harp, 
sambabal 
*Kokkerel activiteit 
*Naar de kinderboerderij/ naar de heide! 
 

Fijne voorjaarsvakantie, groetjes Ilona en Diana 
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