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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.
U krijgt dan ook een uitnodiging om deel te nemen aan
de oudertevredenheidspeiling. Deze peiling wordt
opengezet van 12 tot en met 23 juni.
Wij zouden het heel fijn vinden als u de
oudertevredenheidspeiling gaat invullen zodat wij een
goed beeld krijgen!
Even praktisch:
*Komende week ontvangt u een uitleg over het invullen
van de oudertevredenheidspeiling.
Op 12 juni ontvangt u uw gebruikersnaam en wachtwoord
voor het Parnassys-ouderportaal. U vindt het parnassysouderportaal op:
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/
Met gebruikersnaam en wachtwoord (dit kunt u eventueel
zelf wijzigen) krijgt u toegang tot het ouderportaal en de
NAW-gegevens.
*Op 12 juni wordt tevens de tevredenheidspeiling voor u
opengesteld; u krijgt hiervan een melding met een link.
Daarna kunt u de peiling invullen.

Basisonderwijs
Agenda
Datum
15 juni
12 juni
14 juni
15 juni
13 juli

Activiteit
Voorstelling groep 7/8 Nieuwe Kolk
Cybershow/virtueel lab groep 3 t/m 6
schoolfotograaf
Groep 7/8 naar NNO
Musical groep 7/8

Herhaald en dringend verzoek
De parkeerplaats is op haal- en brengmomenten van
school een loopgebied!
Wij begrijpen dat het lastig is, maar de combinatie
lopende kinderen, fietsers en auto’s is te gevaarlijk.
Ouders vragen wij daarom te parkeren langs de Koningin
Wilhelminastraat of nog liever: op de fiets of lopend te
komen.
Wilt u het ook aan opa, oma en de oppas melden?
Alvast hartelijk dank voor de medewerking.
Veilig door het dorp
Het Drentse verkeersveiligheidsproject: veilig door het
dorp is dit jaar in Smilde. Misschien heeft u erover
gelezen in het Smildeger Neis.
Vanuit school schuiven wij ook af en toe aan. Voor ons
zou een uitbreiding van de parkeerhavens aan de
Koningin Wilhelminastraat een welkome aanpassing zijn
bijvoorbeeld.
Schoolfotograaf
Op woensdag 14 juni kunnen de leerlingen weer op de
foto. De schoolfotograaf komt alle kinderen en groepen
fotograferen.
De peuters en kinderen van de opvang doen ook mee.
Cybershow
Op maandag 12 juni is er voor de kinderen van groep 3
t/m 6 een heuse cybershow op de Margrietschool. Edo
Witteveen brengt hiervoor, samen met een team van de
Hogeschool Stenden, de robot NAO mee en een
programmeerbare rups.
Om 11.00 uur komt wethouder Bent deze dag openen.
Voor de kinderen van deze groepen is het dagprogramma
dus wat anders dan gewoon. Zo is er ’s middags geen
gym en loopt de lunchpauze ook wat anders, maar alles
valt binnen schooltijd.
Facebook
Sinds begin dit schooljaar zijn wij niet meer alleen een
school, wij zijn een Integraal Kind Centrum, een IKC. Er is
nu ook een nieuwe facebookpagina met die naam:
IKCPrinsesMargrietschool
Sponsorloop
De kinderen zijn druk bezig geweest om al het bij elkaar
gelopen geld op te halen. Er is al veel binnen, maar nog
niet alles.
Op dit moment tellen we al ruim € 470,- een
prachtig bedrag waar we heel erg blij mee zijn!!
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Schoolreizen
Alle groepen gaan donderdag 29
juni op schoolreis. Hieronder vindt
u een overzicht met 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 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 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 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
Citotoetsen
De komende weken worden in groep 2 t/m 7 de cito
toetsen afgenomen. Dit doen we twee keer per jaar (in
januari/februari en in mei /juni).
Er worden verschillende vakgebieden getoetst, zoals
rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling.
Om de ontwikkeling van uw zoon en/of dochter goed te
kunnen volgen, gebruiken we op school het Cito
Volgsysteem primair onderwijs. Dit zijn toetsen die los
staan van de methodes en waaraan wij kunnen zien hoe
het niveau is t.o.v. het landelijk gemiddelde.
Met deze toetsen bepalen we waar uw kind staat in zijn
ontwikkeling zodat er goed kan worden ingespeeld op
zijn/haar behoeftes.
Wij vragen u om afspraken (tandarts, logopedie, e.d.)
zoveel mogelijk buiten schooltijd om te maken.
De uitslagen van de toetsen worden tijdens de
contactgesprekken eind juni/begin juli met u besproken.
Nieuws uit groep 3 en 5
Pinksteren is voor bij. We hopen dat iedereen van deze
vrije dagen heeft kunnen genieten en weer genoeg
energie heeft om de laatste weken van dit schooljaar er
nog even tegenaan te kunnen.
Vanaf maandag aanstaande starten we in de groep weer
met de cito toetsen.
In groep 3 wordt rekenen, spelling , DMT (woordjes
lezen) en AVI (tekst lezen) afgenomen.

In groep 5 wordt rekenen, spelling,
begrijpend lezen , DMT (woordjes
lezen) en AVI (tekst lezen)
afgenomen.
Groep 3 heeft de afgelopen periode
verschillende keren leesbladen mee
naar huis gehad probeert u ze nog
even te oefenen met uw kind?
(Samen) lezen uit een leesboek is
ook altijd goed!
Groep 3:
We zijn bezig met kern 11. Volgende week ronden we
deze kern af. Hieronder kunt u zien welke woordjes de
kinderen al kunnen lezen.
U kunt met uw kind boekjes lezen op niveau E3. Op de
site van veilig leren lezen staan ook veel leuke boeken
tips.

Groep 5:
Deze week maken we de toets van blok 10 voor rekenen.
We zijn bezig geweest om geldbedragen op te leren
tellen. We kennen de tafels van 1 t/ 10. We hebben
deelsommen gemaakt met en zonder rest en we hebben
geoefend met grote keersommen bijvoorbeeld 5x60.
De laatste taaltoets is geweest. Dat betekent dat de
methode voor taal uit is. Volgende schooljaar gaan we in
de school starten met een nieuwe methode voor taal en
spelling; namelijk Staal. De laatste weken van het
schooljaar willen we alvast wat gaan werken met deze
nieuwe methode, zodat de leerlingen al een beetje
gewend zijn aan de nieuwe methode in het nieuwe
schooljaar.
Groep 7/8
Groep 7/8 vertrekt donderdag 15 juni per bus naar Assen
om een voorstelling bij te mogen wonen van het Noord
Nederlands Orkest. De kinderen dienen
een lunchpakketje mee te nemen voor de
pauze. De voorstelling begint om 11:00 uur.
De gymles zal deze dag komen te
vervallen.
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Gevonden voorwerpen
Kijkt u af en toe in de gevonden voorwerpen mand in de
hal van de school? Er liggen weer aardig wat jassen,
broeken, gymspullen en zelfs broodbakjes in.
Bijlagen:
Uitkering voor activiteiten 2017 gemeente Midden-Drenthe
Ingekomen:

Uitje jonge mantelzorgers
GGD, teken en eikenprocessie rups
(zie bijlage)

Kinderopvang
We willen graag welkom heten:
Jayden Hendriks {peuteropvang}

Verf creaties maken.
Fijn weekend.

Wist u dat:
- We druk bezig zijn met de vaderdag cadeautjes?
In de volgende nieuwsbrief zullen we verklappen wat we
geknutseld hebben.
De school was extra vrij na Pinksteren, dus hadden wij
extra leuke activiteiten voor de kinderen op de opvang:

Picknicken in de zelfgemaakte hutten
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