
 

 

IKC Prinses Margriet 

Pr. Margrietstraat 1 

9422 EL Smilde 

Tel: 0592 412302 

E-mail:  info.margrietschool@kitsprimair.nl   

Website: www.kitsprimair.nl/prinsesmargrietschool    IKC Prinses Margriet is onderdeel van: 

Algemeen 
Buiten genieten we volop van “onze” boom, kijk maar 
eens naar onderstaande foto: 

 

Basisonderwijs 

Agenda 

Datum Activiteit  

12 april Schoolvoetbal (verplaatst naar Wapse) 
Aanvang 13:30 uur 

14 t/m 17 april Goede vrijdag en Pasen 

21 april Koningsspelen 

24 t/m 28 april Meivakantie  

 
Even opfrissen 
Zo af en toe is het handig om de afspraken nog eens op 
te frissen. Dit geldt ook voor onze  schoolregels: 
- Kom het liefst op de fiets en zet deze in de    
  fietsenrekken. Past dit niet, dan graag vlak ernaast. 
- Op breng- en haalmomenten graag parkeren op de  
  havens langs de Koningin Wilhelminalaan en  
  Julianastraat. De parkeerplaats is dan een loopgebied en  
  deze combinatie, kinderen en auto’s, vermijden wij liever. 
- De ouders van de leerlingen van de instroomgroep en  
  groep 1 mogen mee de gang in. 
- De ouders van de leerlingen van groep 2 en 3 vragen we  
  nu buiten te blijven om ruimte te geven aan de kinderen. 
- Blijft u op het plein staan, blokkeer dan de ingangen niet. 
 
Schoolreizen 
De leerkrachten hebben de 
schoolreizen geboekt. Hieronder 
vindt u een overzicht met data, tijden 
en natuurlijk de kosten.  
U kunt het bedrag overmaken naar:  
NL55RABO 0146 9587 21 o.v.v. 
naam en groep kind naar de Stichting 

steun OBOMD inzake Pr. Margrietschool.  
Wij verzoeken u de kosten ruim voor de datum van de 
schoolreis te voldoen, omdat de schoolreizen door ons 
ook tijdig betaald moeten worden. Het is dus belangrijk 
om uw bijdrage op tijd binnen te hebben. 
Mocht de betaling een probleem zijn kan, dan wijzen wij u 
op de activiteitenregeling van de gemeente. Zie bijlage. U 
kunt ook even contact opnemen met Susan de Graaf om 
samen een oplossing te zoeken.  
 
Groep 1 en 2: 
Groep 1 en 2 gaan op donderdag 29 juni op schoolreis 
naar de Sprookjeshof in Zuidlaren. We vertrekken om 
9.15 uur en zijn rond 15.00 uur weer terug.  
De kosten bedragen € 22,75 per kind. 
Groep 3 t/m 6 
De groepen 3 t/m 6 gaan op 29 juni op schoolreis naar 
Drouwenerzand. 
We vertrekken rond 9.00 uur en zijn rond 15.00 uur weer 
terug. De kosten zijn € 20,00 per kind. 
Groep 7/8 
Groep 7/8 gaat ook op 29 juni op schoolreis en wel naar 
Slagharen. We vertrekken om 09:00 uur en we zullen rond 
16:30 weer bij school arriveren. 
De kosten komen op € 32,50 per kind 
 
Groep 7/8 
Het handbaltoernooi van groep 7/8 was woensdag 29 
maart in de Smeltehal. De dames van beide groepen 
hebben heel erg hun best gedaan! Groep 7, geleid door 
Rolanda en Bianca, wist met goed samenspel 1 
overwinning te behalen. De meiden uit  groep 8, onder 
leiding van Ingrid en Miranda, wisten alle wedstrijden te 
winnen en hebben de eerste plaats behaald! Als beloning 
mochten zij een paar dagen later weer spelen in 
Hollandscheveld, alwaar een knappe derde plaats 
behaald werd. Dit bleek helaas net niet genoeg  om aan 
de Drentse kampioenschappen te mogen deelnemen! 
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Talent van de maand 
In april staat het lichamelijk talent centraal en doen wij 
allerlei sportieve activiteiten 
Op 6 april heeft groep 4/6 een kickboksles. 
Op 12 april is het schoolvoetbaltoernooi in Wapse!  
U bent van harte welkom om te kijken. 
Op 21 april zijn de Koningsspelen. Groep 1 t/m 4 doet dit 
rondom de school en groep 5 t/m 8 gaat naar de 
sportvelden. Ook hier bent u van harte welkom om te 
kijken en te helpen! 
 
Koningsdag 
Vrijdag 21 april is het weer zover, dan vieren we 
koningsdag. We beginnen de dag met een gezamenlijk 
ontbijt. Hiervoor hebben de kinderen een bord, beker en 
mes en vork (voorzien van naam) nodig. Zou u  dit  voor  
20 april mee willen geven naar school. 
Groepen 5 t/m 8 hebben een sportdag samen met de 
andere scholen uit Smilde, Bovensmilde en 
Hoogersmilde. 
Met groep 1 t/m 4 doen we  ‘s middags de allerlei sporten 
en spelletjes rondom de school.  De ochtend wordt door 
de leerkrachten van 1 t/m 4 zelf ingevuld. U bent in beide 
gevallen, op school en bij de sportdag, van harte welkom 
om te kijken, mee te doen en vooral te helpen. Wij stellen 
uw hulp erg op prijs. 
U kunt zich bij de leerkrachten opgeven. 
Wij zien uit naar een gezellige, warme, maar vooral droge 
koningsdag.   
 
Nieuws uit groep 4/6 
Vandaag hadden de kinderen van 
groep 4/6 een clinic Kickboksen 
in Westerbork. Op het moment 
van ‘drukken’ van deze 
nieuwsbrief waren zij nog niet 
terug, wij hopen dat het erg leuk 
is geweest!  
Meester Hilbrand is helaas nog  
ziek. Iedereen vindt dat erg 
jammer en wij wensen hem veel 
beterschap! 
 
Nieuws uit groep 3 en 5 

In groep 3 en 5 is de lente in volle 
bloei! In de 
klas hangen 
prachtige 
werkstukjes 
in het kader 
van de 
lente: 
kuikentjes, 

voorjaarsbloemen maar ook de 
prachtige bloesem in de 
bomen rondom school heeft 
ons geïnspireerd. Wilt u ook de 
lentekriebels…kom dan eens 

om de hoek van de klas kijken! 
 

Slotfeest Leesvirus 
Maandag is groep 5 naar het slotfeest van Leesvirus 
geweest. We waren graag samen met groep 3 gegaan, 
maar dat was helaas niet mogelijk. Gelukkig was juf Aletta 
bereid om les te geven aan groep 3 zodat groep 5 stipt 
om 10.30 de bieb binnen kon stappen. Daar stond 
mevrouw Kanon ons al op te wachten. Deze mevrouw 
nam ons mee op avontuur, dwars door de boeken van 
Leesvirus heen. Het leuke was dat de leerlingen zelf ook 
toneel mochten spelen.  Voor onze school deden Jayson 
en Julia dat dan ook met verve. Op de foto’s kunt u zien 
dat ze –besmet met het leesvirus– zelfs op de “wc” hun 
boeken blijven lezen. Lezen op de wc, dat kon natuurlijk 
niet goed gaan, dus werden ze gebeten door de 
billenbijters. Gelukkig hebben ze geen blijvende schade 
opgelopen. Het was een leuke voorstelling en ook al 
vielen we niet in de prijzen, we hebben toch genoten!  

 

Verjaardag juf Marion 
8 maart ben ik jarig geweest en dat wil ik graag 
donderdag 13 april met de kinderen van groep 3 en 5 
vieren! 
De kinderen mogen  die  dag verkleed op school komen, 
als ze dat willen. Het liefst wel kleding waar ze makkelijk 
in kunnen spelen. 
Ook mogen de kinderen  een gezelschapsspelletje 
meenemen.  
Ik zorg voor wat lekkers en drinken, dus eten en drinken 
voor de kleine pauze mag thuis blijven. Voor de lunch is 
het handig dat iedereen wel een broodje en drinken 
meeneemt. Ik zorg voor bij de lunch nog voor een lekkere 
verassing. 
De gymspullen graag wel meenemen naar school. .  
We maken er een gezellige dag van! 

Groeten van juf Marion. 
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PBS- goed gedrag kun je leren 
  Zo met dit mooie weer wordt er in de pauzes weer volop 
geknikkerd, broekbal gespeeld (basketbalversie), tikkertje, 
overlopertje. Kortom iedereen geniet ervan om buiten te 
zijn en dat merken we aan de manier van spelen van de 
kinderen. Alles gaat wat gemoedelijker, er zijn meer 
spelletjes te spelen omdat er geen plassen zijn, de 
knikkerpotjes zijn weer te gebruiken en het humeur is ook 
zeker een stuk zonniger. 
Ook op het plein zijn er regels en verwachtingen:  

Samen spelen ₌ samen delen. 
Zorg dat iedereen de regels weet. 
Je mag vriendelijk “Nee” zeggen. 
We laten anderen in hun spel met rust. 
Samen kunnen we er een fijne pauze van maken! 
 
Nieuws uit groep 1/2 
Ruilen werkdagen Juf Greet/Juf Annet 
Juf Greet en Juf Annet van groep 1/2 hebben 
onderling enkele werkdagen geruild in week 16 en 18. Het 
ziet er als volgt uit:: 
Juf Greet werkt week 16: dinsdag 18 t/m vrijdag 21 april 
Juf Annet werkt week 18: maandag 1 t/m donderdag 4 
mei 
Oproep groep 1/2 (Juf Greet/ Juf Annet) 
Wij zijn voor groep 1/2  op zoek naar : 
-een babypop, een aankleedkussen, babykleertjes 
-autootjes, kleine trekkers 
-lego en legopoppetjes 
-oude knopen  
Wie heeft deze spullen thuis liggen en gebruikt ze niet 
meer? Wij willen er graag mee spelen!  
 
Bijlagen: 
Uitkering voor activiteiten 2017 gemeente Midden-Drenthe 

 
Kinderopvang 
Agenda 

Datum Activiteit  

  

 
Maandag 3 april zijn we met de peuters en KDV kinderen 
naar de schaapskooi in Hijken geweest. 
Samen met ouders, stagiaires en natuurlijk onszelf 
hebben we er een leuke ochtend van gemaakt. 
Het zonnetje was erbij, wat wil je nog meer? 
 
Er lagen verschillende opdrachtjes voor ons klaar. 
De kinderen werden in groepjes verdeeld en mochten de 
verschillende opdrachtjes doen: Een schaap puzzelen, 
schaapje prik {Staart van de schaap geblinddoekt op de 
juiste plek prikken}, Wol ruiken en voelen, Schapenpoep 
ontleden {wat eten schapen nu eigenlijk}….. 
En het leukste voor de kinderen was een lammetje van 2 
weken oud mogen aaien en knuffelen. 
 
Het was een leuke en leerzame ochtend en zeker voor 
herhaling vatbaar. 

                                     
In de afgelopen vrienden week hebben alle kinderen een 
kleurplaat mee gekregen waaruit de mooiste gekozen zou 
worden voor een leuk prijsje. We kregen prachtige 
kleurplaten in onze kleurwedstrijd doos. 
Alle ingeleverde kleurplaten werden op tafel gelegd, 
gehusseld en Iris heeft geblinddoekt de winnende 
kleurplaat van tafel gepakt. 
En de winnaar is………………………….. 

 
Riva uit groep 4. 
Gefeliciteerd Riva!! 
Maandag na 
schooltijd mag je 
je prijs op komen 
halen bij het lokaal 
van de Bso. 
 
 
 
 
 
 

 
Wat een heerlijk buitenspeelweer hebben we! Iedereen 
geniet ervan en we zijn dan ook lekker veel buiten! 
Knikkeren is op school weer helemaal hip en zo ook op de 
Bso. 
Na school zitten we allemaal aan tafel, drinken/fruit + een 
koekje en samen de dag doornemen. 
Zijn er nog leuke dingen gebeurd op school en ook de 
minder leuke dingen komen aan bod. 
Daarna is het: krukken onder de tafel en naar buiten: 
knikkeren, maar ook voetballen, in de zandbak op het 
peuter plein. Verstoppertje, en dans en beeld spelletjes 
met Iris onze stagiaire. 
 
We willen graag  welkom heten Veerle Kempe zij komt 
vanaf Juni bij ons op de Bso spelen.  
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