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Algemeen 
 

Basisonderwijs 

Agenda 

Datum Activiteit  

21 april Koningsspelen 

24 t/m 28 april Meivakantie  

5 mei Bevrijdingsdag, leerlingen vrij!! 

17 mei sponsorloop 

25 en 26 mei Hemelvaart(vakantie)  

5 t/n 7 juni Pinkstervakantie 

17 juni schoolfotograaf 

 
Schoolfotograaf 
Het duurt nog even maar de afspraak met de 
schoolfotograaf is gemaakt: op 17 juni kunnen de 
kinderen weer op de foto. Zet het vast in uw agenda! 
 
Talent van de maand 

Ook in mei staat het lichamelijk talent centraal. Deze 
maand staat er op  17 mei een sponsorloop op het 
programma. 
De ouderraad en de school gaan het opgehaalde geld 
gebruiken om de school een frisse uitstraling te geven, 
passend bij de kinderen van 0 tot 12 jaar. Verder wordt  
gekeken wat voor buiten spelmateriaal er aangeschaft kan 
worden. 
Alle kinderen kunnen meedoen en u bent van harte 
welkom om te helpen, kijken en aanmoedigen natuurlijk! 
Het precieze programma komt nog. 
 
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 1/2 

Juf Greet en Juf Annet van groep 1/2 hebben 
onderling enkele werkdagen geruild in week 16 en 18. Juf 
Greet werkt daardoor de hele week voor de meivakantie 
en juf Annet werkt week 18 helemaal. 
 
Groep 1/instroom 

Zoals jullie allemaal kunnen weten is Juf Melissa zwanger. 
Op dit moment is het voor haar beter dat ze het rustig aan 
doet en ze heeft zich daarom met  onmiddellijke ingang 
ziek gemeld. Een goed te begrijpen besluit en we wensen 
haar dan ook een goede voortzetting van de 
zwangerschap toe. 
Juf Rika valt deze week in en ook gedurende de twee 
weken na de meivakantie. Daarna komt er een inval juf, 
Gabriëlla Liberg, een ervaren leerkracht en vooral 
kleuterjuf.  
  
IEP-eindtoets     

Afgelopen dinsdag en woensdag werd de IEP-eindtoets 
gemaakt door de leerlingen van groep 8. Het advies 
(niveau waarop de leerlingen instromen) is al gegeven 
richting het Voortgezet Onderwijs, dus dat heeft verder 
geen stress gegeven voor leerlingen en hun ouders.   
Vanuit het oogpunt van de school  is een goede afname 
belangrijk. De onderwijsinspecteur kijkt namelijk niet meer 
naar de tussenresultaten van Cito, maar alleen nog naar 
het resultaat van de Centrale Eindtoets. Vanuit 
inspectieoogpunt  moeten deze resultaten voldoende zijn.  
Wij wachten de resultaten vol vertrouwen af.   
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Koningsspelen (sportdag groep 5 t/m8 ) 
We beginnen de dag met een Koningsontbijt op school! 
(Denkt u eraan de kinderen een bord, beker en bestek 
mee te geven?) 
Hierna vertrekken we (groep 5 t/m 8)  rond 9:00 uur per 
fiets richting de sportvelden, waar rond 9:30 uur het 
programma begint. De kinderen worden in sportkleding 
(graag met bij het weer passende overkleding) op school 
verwacht. De “dresscode” is natuurlijk Oranje, dus als je 
nog wat kleren in deze kleur hebt liggen: het mag 
gedragen worden! Gedurende de dag worden er een 
atletiekparcours- en een spelprogramma (trefbal, slagbal) 
afgelegd. Groep 5 /6 begint met spel en doet ’s middags 
atletiek. Groep 7/8 trapt af met atletiek, gevolgd door het 
spelprogramma in de middag. Wilt u ervoor zorgen dat 
de kinderen een lunchpakketje meenemen om 

zodoende de hele dag door te kunnen komen. Rond 14:00 
uur zal het programma afgelopen zijn. We hopen 
natuurlijk op een mooie, droge en sportieve dag! 
 
Koningsspelen groep 1 t/m 4 
Ook hier beginnen wij met een koningsontbijt op school. 
(Denkt u eraan de kidneren een bord, beker en bestek 
mee te geven?) 
Daarna hebben we eerst een redelijk gewoon programma 
in de klas. Onze spel- en sportdag begint ’s middags op 
het plein rondom de school. 
Wij zijn gewoon om 14.05 uur vrij en hebben dan 
vakantie! 
 
Veel succes 
Dat wensen wij Thaïsha, Marèno, Ryon en Jailynn op hun 
volgende school in Norg. Na de meivakantie gaan ze daar 
beginnen. Het ga jullie goed en wensen jullie daar veel 
leerplezier! 
 
Koffiemorgen 
Op donderdag 4 mei, na de vakantie, is er een 
koffiemomentje op school. Ouders kunnen, onder het 
genot van een kopje koffie, ideeën uitwisselen met de OR 
en Susan.  
Heeft u zin en tijd, het duurt een half uurtje, dan bent u 
van harte welkom. 
 
Bijlagen: 
Uitkering voor activiteiten 2017 gemeente Midden-Drenthe 

 
Ingekomen: 
Power Kidzzz 

10 mei aanstaande start een sociale vaardigheidstraining 
voor basisschoolkinderen uit groep 7 en 8.  Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij. 
In de training worden, door middel van spel en praten, 
allerlei sociale vaardigheden en weerbaarheid geoefend. 
Dit is een goede voorbereiding voor het voortgezet 
onderwijs. In de training wordt er ook gekeken naar de 
individuele behoefte van de deelnemer. De Power Kidzzz 
training, met 8 tot 10 deelnemers, vindt 8 X plaats op 

woensdagmiddag van 14.45 tot 16.15 uur. De eerste 
bijeenkomst is 10 mei, de laatste 28 juni. 
  
Mindfulness 

De training Mindfulness is een praktische training voor 
volwassenen. Mindfulness helpt u een rustpunt in uw 
leven te creëren. Opvoeden, werk en een huishouden 
kunnen voor veel stress zorgen. Door mindfulness leert u 
beter om te gaan met stress en ontstaat er weer ruimte en 
plezier in het doen van de dingen van alledag.  
De training vindt 8 X plaats op dinsdagavond  van 19.30 -
  22.00 uur. Startdatum is 9 mei. 
Maximaal 8 deelnemers, er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. 
  
Informatie over de trainingen 

Alle trainingen worden gegeven in het Centrum voor 
Jeugd en Gezin, Nassaukade 4, Beilen.  
Voor de trainingen geldt een kleine eigen bijdrage. 
(Overleg hierover is mogelijk) 
Deelname aan de cursussen is mogelijk na een 
intakegesprek met de trainers. In dit gesprek wordt 
gezamenlijk gekeken of de training op dat moment 
passend is. 
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact 
opnemen met de FrontOffice van het CJG : 0593 -522262.  
Of via het volgende mailadres:  
fo.middendrenthe@spinn.nl 
Of via de website: 
www.cjgmiddendrenthe.nl 
www.spinn.nl 

 

Kinderopvang 
Agenda 

Datum Activiteit  

  

 
Per mei mogen we Jazlinn ten Cate welkom heten op de 
peuteropvang. 
Veel leer en speel plezier gewenst Jazlinn! 
 
Ook mogen we per mei Eva de Vries {zusje van 
Feline} welkom heten op het kinderdagverblijf, 
Veel knuffel - en  speel plezier bij ons Feline! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info.margrietschool@kitsprimair.nl
http://www.kitsprimair.nl/prinsesmargrietschool
http://kitsprimair.nl/prinsesmargrietschool/wp-content/uploads/sites/14/2016/05/bericht-voor-scholen-uitkering-voor-activiteiten-2017.pdf
mailto:fo.middendrenthe@spinn.nl
http://www.cjgmiddendrenthe.nl/
http://www.spinn.nl/
http://kitsprimair.nl/prinsesmargrietschool/wp-content/uploads/sites/14/2016/05/programma-smildeger-kampioenschappen.pdf


 

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: 

 
Morgen is het laatste dagje van onze snuffel stagiaire 
Whynohna. 
Ze heeft 3 weken bij ons “gesnuffeld” en gaat nu weer 
terug naar school. 
We hopen dat ze met plezier en fijn gesnuffeld heeft  aan 
het beroep  pedagogisch medewerker. 
 
De paas spulletjes hebben we weer opgeruimd. 
 
Met de BSO kinderen  gaan we zomerse dieren maken 
voor in onze tak voor het raam, we hopen zo de zon meer 
te verwelkomen en dat de temperaturen wat omhoog 
gaan. 
 
Koningsdag staat voor de deur, met de peuters en KDV 
kinderen hebben we een koningshoed gemaakt!! 
 

 
 
Even  een foto momentje ;} 
 
Volgende week hebben we leuke vakantie activiteiten op 
de planning staan!! 
 
We wensen iedereen een fijne mei vakantie {in April } en 
een feestelijke koningsdag 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Meivakantie  
24 t/m 28 april 2017 

Fijne vakantie allemaal! 
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