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Algemeen 
Oudertevredenheid 
Net als vorig schooljaar zijn wij heel benieuwd naar uw 
ervaringen als ouder met onze school. Wat gaat er goed, 
wat kan (nog) beter? Graag horen we van u, als 
ervaringsdeskundigen,  uw mening en tips.   Daarmee 
kunnen wij onze school alleen maar sterker maken. 
Rond 12 juni krijgt u dan ook een uitnodiging via de mail 
om deel te nemen aan de oudertevredenheidspeiling. 
Deze peiling wordt opengezet van 12 tot en met 23 juni. 
Bij de volgende nieuwsbrief krijgt u een bijlage met uitleg 
over het een en ander.  
Wij zouden het heel fijn vinden als u de 
oudertevredenheidspeiling gaat invullen zodat wij een 
goed beeld krijgen!  
 

Basisonderwijs 

Agenda 

Datum Activiteit  

12 mei  Examen EHBO groep 7/8 
Ouders welkom om 14:00 uur voor 
de diploma-uitreiking 

12 mei Mobiel planetarium 

17 mei Sponsorloop groep 1 t/m 8 

17 mei Floorball groep 3 t/m 8 

25 en 26 mei Hemelvaart(vakantie)  

5 t/m 7 juni Pinkstervakantie 

  

13 juli Musical groep 7/8 

14 juni schoolfotograaf 

 
Schoolfotograaf 
In de vorige nieuwsbrief stond een verkeerde datum voor 
de schoolfotograaf. Het moet zijn: op 14 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! 
 

Daarnaast is er voor de kinderen van groep 3 t/m 8 een 
heuse floorball competitie. Onze buurtsportcoach 
Roxanne Dekker komt op 12 en 17 mei op school om het 
spel aan te leren en een competitieladder te starten. Leuk 
voor in de pauzes! 
 
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. 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 en 1/2 
Vandaag zijn de kleuters op stap geweest naar de Molen 
in Beilen, dit in het kader van cultureel erfgoed.  
Bij de molen hebben we in groepjes met de molenaar de  
molen bekeken en allerlei spelletjes gedaan. U hoort vast 
wel verhalen van dit bezoek.   
Deze week staan op school de lessen in het teken van de 
molen. Zo wordt er een boek voorgelezen van De 
Molenmuis. Dit is een klein muisje dat een schuilplaats 
zoekt en in een molen belandt. Hier is hij niet welkom en 
de molenaar doet er alles aan om de muis weg te krijgen 
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met grappige gebeurtenissen tot gevolg. De kinderen 
krijgen een beeld van hoe het er vroeger aan toe ging in 
een molen en leren zo nieuwe woorden en begrippen. 
Een mooie combinatie tussen erfgoed en 
taalverwerving.  
Vrijdagochtend 12 mei komt er bij ons op school een 
Mobiel Planetarium in het kader van Wetenschap en 
Techniek. Tijdens deze ochtend komen de kinderen meer 
te weten over sterren en het zonnestelsel. Vanaf 
woensdag gaan we hier in de klas aandacht aan besteden 
en lessen geven over dit project.  
Op woensdag 17 mei is er een sponsorloop, hierover 
hebben de kinderen al een brief meegekregen. In het 
parkje schuin tegenover school gaan de kinderen 
proberen om zoveel mogelijk rondjes te lopen.  
Met vriendelijke groet,  
Team 
 
Centrale eindtoets groep 8 
Vlak na de Pasen hebben de kinderen van groep 8 de 
centrale eindtoets gemaakt. Deze toets is landelijk 
verplicht voor alle basisscholen. 
Gisteren is hiervan de uitslag binnengekomen voor alle 
kinderen die de toets binnen de eerst gestelde termijn 
gemaakt hebben. Als kinderen, door allerlei redenen, 
afwezig zijn tijdens die data is er de mogelijkheid om deze 
toets in te halen. Deze uitslag komt dan ook later binnen. 
Ook voor onze school is de uitslag nog niet helemaal 
compleet, maar we weten al wel dat het gemiddeld 
resultaat van de hele groep ruim voldoende is. 
Over de individuele scores worden de kinderen en ouders 
persoonlijk  ingelicht. 
Van harte gefeliciteerd groep 8, meester Gerco en 
natuurlijk het hele team!  
 
Groep 7/8 
De eindtoets zit er weer op en we zijn al druk bezig met 
het instuderen van de eindmusical voor de afsluiting van 
dit schooljaar. Ook hebben we afgelopen maandag voor 
het laatst  EHBO- les gehad van Henk en Gea. Deze 
laatste les was er nog een extra persoon meegebracht die 
allerlei wonden levensecht wist “aan te brengen” bij de 
kinderen. Het aanleggen van verbandjes leek nu wel heel 
erg serieus! We hebben goed geoefend met alle grepen 
en verbanden en hopen nu klaar te zijn voor het examen! 
Ouders zijn vrijdag 12 mei om 14:00 uur van harte 
welkom om bij de uitreiking van de diploma’s aanwezig te 
zijn. 
 

Bibliotheekbezoek groep 3/5 
Op dinsdag 18 april is groep 3/5 op 
bezoek geweest in de bibliotheek 
Smilde. We hebben daar een leuke 
speurtocht gedaan en hebben 
geluisterd naar een mooi verhaal uit 
een prentenboek. Het doel van deze 
leerzame en leuke trip was om kinderen 
kennis te laten maken met de 
bibliotheek en vooral om te laten zien 
welke mogelijkheden er zijn.  

Zo leerden we welke soort boeken er 
allemaal zijn in de bieb, dat je ook 
strips en tijdschriften mag lenen, dat je 
de boeken wel 3 weken mag lenen (in 
de vakantieperiode zelfs 6 weken) en 
dat je zoveel boeken mag lenen als je 
maar wilt (wel even overleggen met je 
ouders natuurlijk…..die moeten de 
boeken wel tillen natuurlijk en ook 
helpen er op te letten dat de boeken op 
tijd weer worden ingeleverd, anders 

krijg je een boete!).  Het was een leuk uitje en iedereen 
die nog geen lid is van de bibliotheek…snel lid worden, 
het is gratis voor kinderen!  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Workshop Kettingreactie 
Maandag 1 mei heeft groep 3/5 geleerd hoe je een 
kettingreactie-baan moet maken. Natuurlijk hadden we al 
enige ervaring omdat we eerder dit jaar knikkerbanen 
hebben gemaakt, maar dit was wel even de  XL-uitvoering 
van een knikkerbaan. Na wat filmpjes van kettingreactie-
banen op You Tube ter inspiratie 
gingen de kinderen onder 
enthousiast leiding van Johannes 
de Vries aan de slag in het 
speellokaal. In kleine groepjes 
werkten we naar het eindresultaat 
toe: 1 grote vindingrijke baan, 
gemaakt van allerlei voorwerpen 
en materialen. Samenwerken en 
overleggen is bij deze activiteit 
natuurlijk heel belangrijk. Het 
hoogtepunt van de workshop was het in gang zetten van 
de beweging. We hadden andere klassen als publiek erbij 
gevraagd en …. de kettingreactie lukte! Filmpjes hiervan 
kunt u vinden op de site. De workshop was een groot 
succes! 
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Floorball 

Woensdag 10 mei hebben 
we een floorball training 
gekregen van de 

buurtsportcoaches. 
Volgende week woensdag 
komen zij weer. Er is een 
heuse competitie opgezet 
waarbij niet alleen het 
beweegcourt, maar ook 
het plein gebruikt werd.  
Gelukkig werkte het weer 
goed mee, dat hopen we 
voor volgende week ook! 
 
 
 

 
Bijlagen: 
Uitkering voor activiteiten 2017 gemeente Midden-Drenthe 

 
Ingekomen: 
 
Van de GGD: Teken 
In de Drentse natuur komen veel teken voor. Een 
tekenbeet is meestal onschuldig, maar kan de ziekte avn 
Lyme veroorzaken. Teken vallen niet uit bomen! Ze zitten 
vooral in hoog gras, op bosbessenstruiken, varens of 
tussen dode bladeren. Van daaruit stappen ze over op 
passerende dieren, maar ook op mensen. Controleer altijd 
op teken na een verblijf in natuur of tuin. Verwijder een 
teek binnen 24 uur, de kans op de ziekte van Lyme is dan 

vrijwel uitgesloten. 
 
Om kinderen te leren wat teken 
zijn, waar ze zitten en wanneer 
je op teken gecontroleerd moet 
worden, is er nu een 
computergame Teek Control. In 
deze game maken kinderen via 

een paar leuke tekenfilmpjes mee hoe en waar de teek 
kan bijten. Vervolgens racen ze over de kaart door de 
straten van hun eigen woonwijk, om daar zo snel mogelijk 
te kinderen te vertellen dat ze zich moeten laten 
controleren op teken.  
 
De ziekte van Lyme blijkt relatief vaak voor te komen bij 
kinderen tussen de 10 en 14 jaar. De komende maand 
gaat GGD Drenthe kinderen van groep 7 en acht van vijf 
Drentse basisscholen interviewen. Met alle informatie die 
de GGD verzamelt hopen ze een originele methode te 
ontwikkelen die de kinderen gaat helpn om niet te 
vergeten zich op teken te controleren na bezoek aan de 
natuur of tuin.  

 

 
 

Diabetes Classic 2017 doet ook Duinen Zathe aan! 
Smilde – Op zondag 21 mei a.s. wordt voor de vijfde maal 
de Diabetes Classic georganiseerd. Tijdens deze Classic, 
die start vanaf De Smeltehal te Smilde, kan men kiezen 
voor deelname aan de familietoertocht (30 km), MTB-
tochten van 30, 50 of 75 km en wegtoertochten van 75 en 
125 km. 
Deelname aan de familietoertocht kost voor kinderen 
€2,50 en op elk deelnemend kind mag één ouder gratis 
deelnemen. Tijdens de familietoertocht hebben ouders en 
kinderen gratis entree in attractiepark Duinen Zathe te 
Appelscha en krijgen de ouders hier gratis een kop koffie!  
De familietoertocht mag  gereden worden op elk denkbare 
type fiets. Of het nu een opoefiets is, een school-of 
kantoorfiets of een fiets met elektrische ondersteuning: 
bewegen staat centraal! 
 
Voor MTB-ers en deelnemers aan de wegtoertocht kost 
deelname € 10,- (NTFU-leden € 8,-). Bij voorinschrijving 
via de website www.diabetesclassic.nl ontvangt u 1 euro 
korting. 
Bij de start kan ieder die dat wil, gebruik maken van een 
fysiocheck of een sportmassage en kan men de 
glucosewaarde laten prikken. Tijdens de familietocht 
zullen er ook posten zijn van het JOGG (Jongeren Op 
Gezond Gewicht) en is er een schmink-post. 
  
Voor de familietoertocht kan gestart worden tussen 7.30 
en 13.00 uur, voor de MTB-tochten tussen 8.30 en 9.30 
uur en voor de 75 en 125 km tussen 7.30 en 10.30 uur. 
  
De Diabetes Classic wordt jaarlijks met name 
georganiseerd om geld te generen voor onderzoek naar 
de genezing van Diabetes type 1 en om aandacht te 
vragen voor het voorkomen van Diabetes door een 
gezonde voedingskeuze en bewegen.  
Door gratis  entree in Attractiepark Duinen Zathe en 
posten van het JOGG hoopt de organisatie dit jaar, naast 
de gebruikelijke enthousiaste MTB-ers en wegtoerfietsers, 
ook veel deelnemers aan de familietoertocht op de fiets te 
krijgen. 
  
Heeft u vragen over de Diabetes Classic, kijk dan op de 
website of neem contact op met Piet Verschoor 06-
47212925 of Harry Stukker 06-14799353. 
Klik hier voor de flyer  
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Kinderopvang 
Agenda 

Datum Activiteit  

17 mei Sponsorloop 

  

 
 

                

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woensdag 17 mei zullen ook de peuters van de opvang 
mee doen met de sponsorloop. 
We hebben een aangepast parcours. 
Wij zullen 30 minuten mee doen van 9.45 tot 10.15 uur.  
 
 
Aanvang van de  peuters van de opvang is om 9.30 en zij 
mogen om 10.30 weer mee naar huis, maar 
ouders/verzorgers zijn natuurlijk van harte welkom om de 
andere klassen ook aan te moedigen. 
 
 
 
 
Het mooie/zonnige weer komt er gelukkig aan, graag 
zouden we jullie willen vragen om de kinderen thuis al 
goed in te smeren. Wij herhalen dit na het fruit eten ook 
nog even een keer. 
 
Fijn (Moederdag) weekend 
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