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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 kunt dan ook nog tot morgen deelnemen aan de 
oudertevredenheidspeiling. Deze peiling is 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: 
*Er is een uitleg over het invullen van de 
oudertevredenheidspeiling verstuurd. 
Op 12 juni ontving u uw gebruikersnaam en wachtwoord 
voor het Parnassys-ouderportaal. U vindt het parnassys-
ouderportaal 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 is tevens de tevredenheidspeiling voor u 
opengesteld; u kreeg hiervan een melding met een link. 
Daarna kunt u de peiling invullen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Basisonderwijs 

Agenda 

Datum Activiteit  

23 juni Les techniek Hoogeveen 7/8 

27 juni 1 uur staking 

29 juni schoolreizen 

3 t/m 7 juli Rapportgesprekken 

13 juli Musical groep 7/8 

21 juli Laatste schooldag alle kinderen om 
12 uur vrij! 

 
 

 
Gevonden: 

 
Gevonden voorwerpen: liggen op de bar bij de keuken. 
 
Staking 
Op 27 juni a.s., volgende week dinsdag, gaan de 
leerkrachten het eerste uur staken.  
Er zijn diverse redenen waarom wij aan deze actie 
meedoen:  
- Groot tekort aan leerkrachten;  
- Geen structurele vervanging bij ziekte van leerkrachten; 
- Te hoge werkdruk voor leerkrachten;  
- Achterblijvende salarissen. 
 
Het vinden van invalkrachten is nu al een groot probleem, 
dat hebben sommige groepen op school al gemerkt. 
Hierdoor wordt ook het vinden van vaste leerkrachten 
binnenkort een probleem en dat raakt de toekomst van 
het onderwijs aan uw kind(eren).  
Daarom willen we ook u vragen uw stem te laten horen 
voor goed onderwijs. U kunt ons steunen door de petitie te 
ondertekenen op www.pofront.nl.  

 
In uiterste noodgevallen in de opvang van uw kind, kunt u 
zich bij Susan de Graaf melden. 
 
Schoolreizen 
Op 29 juni gaan alle groepen op schoolreis. Het 
gevraagde schoolreisgeld hiervoor is bijna allemaal 
binnen. Wij vragen u dringend om dit voor de 
schoolreisdatum te betalen, want de OR heeft dit geld 
nodig om alles te kunnen betalen. 
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.  
Groep 1/2:       € 22,75 
Groep 3 t/m 6:  € 20,00 
groep 7/8:        € 32,50 
Wanneer de betaling een probleem is kan er een beroep 
gedaan worden op de gemeente, zie bijlage. Er kan ook 
een betalingsregeling getroffen worden met Susan de 
Graaf. 
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Cybershow 
Op maandag 12 juni was er voor de kinderen van groep 3 
t/m 6 een heuse cybershow op de Margrietschool. Edo 
Witteveen bracht hiervoor, samen met een team van de 
Hogeschool Stenden, de robot NAO mee en een 
programmeerbare rups. 
Wethouder Bent en NAO hebben samen de dag geopend, 
dat was erg leuk. U heeft vast de foto’s in de krant en op 
facebook gezien. 
Daarna mochten de kinderen van groep 3/4 een robot 
rups programmeren en de kinderen van groep 5/6 hebben 
een virtuele bom moeten ontmantelen. Met dit laatste spel 
kon een prijs gewonnen worden, aangeboden door 
Stenden Hogeschool. Daarmee waren de winnaars heel 
erg blij! 
Het was een leuke en leerzame dag! 

 
 
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 zo’n € 2000,00 een  
geweldig bedrag waar we enorm blij mee zijn!!  
 
Techniekles Hoogeveen 
Morgen (vrijdag 23 juni) gaan de leerlingen van groep 7/ 8 
voor de laatste keer naar Hoogeveen om een techniekles 
te volgen. We vertrekken rond 11:00 uur van school en de 
lessen zullen rond 14:00 uur zijn afgerond. Dit betekent 
dat de kinderen rond 14:30 uur weer terug zijn op school.  
Het thema van deze les: metaal. Graag een lunchpakketje 
meenemen en niet al te nieuwe kleren aantrekken. Als 
begeleiders gaan de moeder van Maran en juf Ellen mee. 
 
Citotoetsen 
De meeste Citotoetsen zijn inmiddels gedaan en de 
leerkrachten zijn druk bezig met het maken van de 
rapporten. De rapportgesprekken zijn in de week van 3 
t/m 7 juli. U krijgt hiervoor een uitnodiging. 
Zijn alle rapporten alweer op school? 
Mocht u het rapport nog thuis hebben liggen, graag 
meegeven aan uw kind.  
 
 
 
 
 

 
Schoolreis groep 7/8 
 
Donderdag 29 juni gaan we met groep 7 en 8 op zoek 
naar de 8-baan in Slagharen! Onder leiding van Jolanda 
Kleiker en meester Gerco hopen we op een aangenaam 
verblijf in het voormalige  ponypark. Het is de bedoeling 
dat de kinderen op de normale tijd op school zijn. Hoewel 
we vast wel een patatje zullen halen, willen we graag dat 
de kinderen wat eten en drinken meenemen voor 
overdag. Bij mooi weer graag ook wat bescherming tegen 
de zon meenemen (zonnebrand, zonnebril, pet?). Geld 
laten we thuis! Het is de bedoeling dat we om 9:00 uur 
van school vertrekken, om rond 16:30 uur (na een 
hopelijk geslaagde dag)  weer terug te keren! 
 
 
 
 
 
 

Buitenspelen groep 1 en groep 1/2 
Vorige week hebben sommige kinderen hard gewerkt in 
de tuin van de school. Ze hebben bladeren aangeharkt dit 
in kruiwagens gedaan en vervolgens mochten ze dit op 
een grote berg storten. Het waren echte tuinwerkers! 
 
 
 
 
 
 

Schoolreis groep 1 en groep 
1/2 
Volgende week donderdag, 29 
juni, gaan de groepen 1 en 1/2 op 
schoolreis naar het 
“Sprookjeshof” in Zuidlaren. Hier 
kan lekker gespeeld worden in de 
speeltuin en we gaan een 

speurtocht doen bij de sprookjes. Ook is er een 
kinderboerderij aanwezig en een Indoor speelparadijs. 
Kortom, genoeg te ontdekken. Wij hebben er alvast heel 
veel zin in! De kinderen hoeven voor deze dag niets mee 
te nemen, voor eten en drinken wordt gezorgd. 
We vertrekken om 9.15 uur en zullen om ongeveer 15.00 
uur weer op school aanwezig zijn. 
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Tropische sferen in groep 3 en 5 
Volgende week, 29 juni,  gaan wij op schoolreis naar 
Drouwenerzand. We vertrekken om 9.00 uur en zijn rond 
15.00 uur weer terug. 
Eten en drinken krijgen de kinderen daar. Denkt u om 
passende kleding, zonnebrandcrème, enz.? 
 
De kinderen van groep 3 en 5 hebben tijdens deze 
tropische dagen niet stil gezeten: we hebben de 
prachtigste zomerknutsels gemaakt. Leuk om te zien hoe 
creatief iedereen is en vooral hoe goed (en 
vanzelfsprekend) de leerlingen elkaar helpen. Een fijn 
clubje bij elkaar!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De OR (OuderRaad) stelt zich voor: 
Wie zitten er in de ouderraad: 
√ Jessica Hazeveld (voorzitter)   
√ Bert Pit (penningmeester) 
√ Ilona van Soest (secretaris) 
√ Temmina Witteveen (lid) 
√ Desie Prins (lid) 
√ Minneke van Rutten (lid)      
√ Mirjam van Dalen (lid) 
 
Wat doet de ouderraad?: 
√  (helpen bij) het organiseren van alle activiteiten op 
school; 
√ Het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage; 
√ Het stimuleren en initiëren van activiteiten die zorgen 
voor een goede sfeer op school;  
√ Het betrekken van ouders bij school; 
√ Zes keer per jaar vergaderen over alle voorkomende 
zaken; jaarverslag, financieel verslag, begroting en 

planning voor het komende schooljaar (U kunt de 
vergaderingen bijwonen, dit is openbaar); 
√ Het aansturen van commissies (pleincommissie, 
sinterklaas-, kerstcommissie e.d.); 
√ Altijd aanspreekbaar bij vragen, opmerkingen of ideeën. 
We denken graag mee met school over onderwijs en 
verbeterpunten, ideeën zijn altijd welkom!  
 
 
Aangezien Desie Prins ons het volgende schooljaar gaat 
verlaten, zou het erg fijn zijn om een nieuw OR lid te 
kunnen verwelkomen! U kunt zich opgeven bij één van de 
OR leden of Susan. Graag zien we uw reactie tegemoet! 
 
 
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. 
Einde van dit schooljaar gaan de overgebleven spullen 
naar Humanitas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingekomen: 
 
Prijsvraag IVN – Scharrelkids 
 Vanaf september 2017 start IVN Midden-Drenthe met 
een afdeling “Scharrelkids” en wij zoeken een leuke naam 
voor deze nieuwe natuurclub. Ben je basisschoolleerling 
in Midden-Drenthe en weet je een leuke naam? Voor 
meer informatie prijsvraag-ivn-scharrelkids-in-midden-
drenthe.pdf 
 
Bijlagen: 
Uitkering voor activiteiten 2017 gemeente Midden-Drenthe 
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Kinderopvang 

Reminder: Peuteropvang, kinderopvang en BSO 
*Zouden jullie de kinderen thuis willen in smeren. 
*Een {zwemluier} of zwemkleding  standaard even in de 
tas willen doen  met de warme temperaturen. 

 
 
 
 
 
 
Welkom: 
We willen graag welkom heten  
Rohan en Elena Monni op de peuteropvang 
Veel  leer en speel plezier 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Onze tuin voor de peuteropvang  en kinderopvang  gaat 
verhuizen. 
De bosjes voor de 2 opvanglokalen gaan eruit en er  komt 
2 meter ruimte bij. De boom blijft staan. 
De speeltoestellen van het huidige peuterplein gaan  
verhuizen naar het nieuwe  plein. 
Onderwijs en de opvang zijn 2 afzonderlijke potjes. 
De opvang binnen de scholen is nog niet zolang geleden 
gestart, graag zouden we willen vragen om onze plannen 
mede te realiseren d.m.v. ouderhulp. 
Ook wij snappen dat de weekenden schaars zijn en jullie 
deze tijd graag een eigen invulling willen geven. 
Daarom is ons voorstel om 2 à 3 avonden te pakken, om 
de werkzaamheden uit te voeren. 
Onze vraag: zijn er ouders bereid om ons te willen 
helpen? Vele handen maken licht werk. 
Je kunt je opgeven bij één van de leidsters.  
 
 
Dan nog even een ander oproepje. 
Onze OC (oudercommissie)  bestaat uit 4 leden op dit 
moment. 
Roderik Prins,  voorzitter {Vader Nora en Maaike BSO} 
Sandra de Vries-Paarhuis, secretaris {Moeder Tess en 
Ilse BSO} 
Sabine Wolf {Moeder Isa BSO} 
Sandra de Vries- de Vries {Moeder Feline en Eva 
Kinderdagverblijf} 
 
Roderik  gaat verhuizen, hij zal dus niet langer de taak 
van voorzitter kunnen uitoefenen. 
Graag zouden we nieuwe Oc leden van harte welkom 
willen heten. 
Lijkt je dit leuk, geef het door. 
 
Groetjes Diana, Ilona en Denise 
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