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Basisonderwijs
Agenda
Datum
4 juli
11 juli
Oudergesprekken
23 juli t/m 31 augustus

Activiteit
Verkeerslabel aan de muur
Musicalavond groep7/ 8
Week 28
zomervakantie

Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
18 februari 2019 t/m 22 februari 2019
19 april 2019 t/m 22 april 2019
23 april 2019 t/m 3 mei 2019
30 mei 2019 t/m 31 mei 2019
10 juni 2019
15 juli 2019 t/m 23 augustus 2019

Verkeersveiligheidslabel!
Woensdagmorgen 4 juli wordt bij ons het
verkeersveiligheidslabel op de muur bevestigd. De
wethouder van gemeente Midden Drenthe gaat dit doen.
Wij maken er een feestelijke gebeurtenis.
Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een
kwaliteitskeurmerk
voor
basisscholen
die
verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun
schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op
scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige
omgeving. Scholen die in het bezit zijn van het Label laten
zien dat zij verkeersveiligheid een vaste plaats geven in
hun schoolbeleid. Om het label te verdienen, moet een
school voldoen aan een aantal criteria en dat hebben wij
gedaan!
Ouderraad oproep voor nieuwe leden
We zijn op zoek naar nieuwe leden voor onze Ouderraad.
De ouderraad organiseert en helpt bij diverse schoolse
(feestelijke)
activiteiten.
Voorbeelden
zijn:
het
Sinterklaasfeest, de Kerstviering of laatste schooldag.
Regelmatig wordt uw hulp hierbij gevraagd.
Bent u enthousiast en wilt u graag betrokken zijn bij
school…..geef u op. Dat kan in school bij de leerkracht
maar ook bij alle ouderraadsleden. Zij kunnen u ook meer
informatie geven. Opgeven kan tot 4 juli 2018.

Andere baan
Beste ouders,
Vanaf volgend schooljaar heb ik een andere baan. Deze
baan biedt mij meer mogelijkheden en is voor mij een
nieuwe uitdaging die ik graag aan wil gaan. Dit betekent
wel dat ik na slechts 1 jaar de Prinses Margriet ga
verlaten. Ik wil u allemaal bedanken voor de
samenwerking en betrokkenheid bij de groep.
Groet, Meester Mathijs
Formatie
We zijn druk bezig met de formatie en momenteel zijn er
gesprekken met nieuwe leerkrachten. Het is nog niet
duidelijk wie bij ons komt werken. Zodra dit bekend is,
laten we het u weten en krijgt u van ons het hele
formatieoverzicht.
Bijlagen:
nieuws-van-de-bieb

Nieuws uit de groepen
Groep 1
Wij hebben weer 50 muntjes !!! We mochten speelgoed
mee nemen van thuis om daar fijn mee op school te
spelen. De foto’s van alle
beloningen hangen in de
gang.
Nu werken we over vlinders.
We weten dat uit een ei een
rups komt en deze nadat hij
een cocon om zich heen
heeft gesponnen een vlinder
wordt.
Ook leren we over soorten
rupsen en vlinders. ( pas op
voor de processie rups).
We knutselen erover en
hebben allerlei spelletjes
over vlinders.
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Groep 2
Vlinderproject
De zomer komt eraan en dus de vlinders!
Van IVN Natuureducatie hebben we eitjes, rupsen en
poppen voor op school gekregen. Uit de poppen zijn
inmiddels de eerste vlinders (koolwitjes) gekomen!
We leren van alles over rupsen en vlinders. We bedenken
onze eigen onderzoeksvragen en gaan in boeken en op
internet op zoek naar de antwoorden(Hoe slapen
vlinders? Antwoord: Ze hangen aan een blaadje of
nestelen zich tussen steentjes).
De rupsenbak moet regelmatig verschoond worden.

Met een kwastje
vegen we de
rupsen op een
schoon koolblad

Met een loepje kun je de pootjes van
de rups goed zien en bekijken hoe
de rups zich beweegt

Op de gang staan panelen met
informatie over eitjes, rupsen en
vlinders. Hier gaan we nog met juf
kijken.

Onderzoeken:hoe
slapen vlinders?

Groep 3-4
Er staan nog een paar leuke activiteiten op de agenda
van groep 3-4:
Maandag 25 juni: Lies Molter van de bibliotheek Smilde
komt om 13.00 langs met de verhalenmachine (die
maandag hebben we geen gym in de gymzaal).
Maandag 2 juli: Marianne Berkhoff van Kunstgroep Noord
komt een green screen-workshop “stap in je droom”
geven (die maandag hebben we geen gym in de
gymzaal).
Vrijdag 13 juli: de juffen vieren hun verjaardag (een echte
uitnodiging volgt nog!).
Dinsdag 17 juli: we worden om 12.45 in de bibliotheek
verwacht waar we meedoen aan het project
“vakantielezen” (alle kinderen die lid zijn van de
bibliotheek moeten die dag hun pas meenemen), zie ook
onderstaand bericht.

Voorkom de zomerdip
Uw kind gaat binnenkort via de school deelnemen aan het
project Vakantielezen. De bibliotheek en de school
werken in dit project samen om leerlingen van groep 3 en
4 op een leuke manier te stimuleren om ook in de
vakantie te blijven lezen. Uit onderzoek is bekend dat er in
de zomer ruim twee maanden lang sprake is van een
stilstand in het lezen en daardoor een achteruitgang van
de leesvaardigheid, de ‘zomerdip’. Vooral de beginnende
lezers laten na de zomervakantie een terugval zien. Het
project Vakantielezen is bedoeld om deze zomerdip te
voorkomen.
Bibliotheekbezoek
Voor de zomervakantie bezoeken de kinderen met hun
groep de bibliotheek. Ze worden voorgelezen en krijgen
uitleg over het lenen van boeken in de bibliotheek. Uw
kind krijgt een tasje mee met daarin een of meerdere
zelfgekozen boeken, informatie over vakantielezen en een
kleine verrassing. De boeken worden tot na de
zomervakantie geleend. Voor dit bezoek aan de
bibliotheek bent u ook van harte welkom! De school zal u
informeren wanneer uw kind met de groep de bibliotheek
bezoekt. Het is belangrijk dat uw kind zijn/haar
bibliotheekpas meeneemt voor het bezoek.
In de vakantieperiode kunt u natuurlijk ook samen met uw
kind langskomen om de boeken om te ruilen voor andere
boeken, maar natuurlijk ook voor strips, tijdschriften,
luisterboeken of dvd’s.
Groep 3: Lijn 3
Wij zijn gestart met thema 11: een hut bouwen. Bij elk
thema is er een prentenboek met een mooi themaverhaal.
In dit thema gaat het verhaal over Manu die een geheime
hut gaat bouwen, maar ontdekt wordt door een meisje uit
zijn dorp.
Groep 4: Staal
We zijn bezig met het thema “gek”. We leren dat je met
taal gek en grappig kunt zijn. Zo hebben we deze week
een les gehad waarin de letters in de woorden gehusseld
waren. Zo lazen we dat je goed moet panden toetsen, dat
ouders vaak schoodbappen doen en het wel heel stoer is
als je alleen naar fiets mag scholen. Huiswerk voor
(groot)ouders deze week => zeg de volgende zin 5 keer
snel achter elkaar: de kapper kapt knap, maar de knecht
van de kapper kapt knapper dan de kapper kapt. Succes!
Groep 3-4 vlinderproject
Geheel passend bij het thema van de methode van Staal:
wij zien ze vliegen deze week…nee, we zijn niet echt gek
geworden, maar we werken deze week over vlinders. We
leren de verschillende stadia: eitje, rups, pop en dan een
prachtige vlinder. We leren dat rupsen wel geboren
worden, maar vlinders niet want je wordt maar 1 keer
geboren. We weten nu dat de verandering van rups naar
vlinder metamorfose heet en dat sommige vlinders wel
heel kieskeurig zijn waar ze hun eitjes leggen. We hebben
al veel geleerd en geknutseld over de vlinder en aan het
einde van de week mogen alle werkjes mee naar huis. De
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klas laten we nog wel even in vlinder-stijl, wel zo gezellig
tot de zomervakantie!
Groep 3 en 4 voorlezen
Kinderen vinden het vaak heerlijk om voorgelezen te
worden. Ook nu uw kind zelf kan lezen, raden we u aan
om het regelmatig te blijven voorlezen. Waarom? Door
voorlezen leren kinderen nieuwe woorden, ze horen hoe u
een verhaal mooi op toon leest (goed voorbeeld), ze
horen ingewikkelder zinnen en gaan daardoor taal beter
begrijpen. Ook samen praten over een verhaal stimuleert
de taalontwikkeling. Dat doen we op school, maar dat kunt
u natuurlijk thuis ook doen met uw kind. U kunt bij het
voorlezen af en toe eens een vraag stellen, zoals: •
(vooraf) Waar zou dit boek over gaan, denk je? • Hoe zou
het verhaal verder gaan? • Wat gebeurde er nou net in het
verhaal? • Waarom deed hij/zij dat, denk je? • (achteraf)
Wat is er nu eigenlijk gebeurd? In de bibliotheek zijn veel
mooie voorleesboeken beschikbaar voor alle leeftijden.
Kies een boek dat qua belevingswereld past bij uw kind.
Wij wensen u en uw kind veel plezier met samen lezen!
Tot slot een spelletje om thuis te spelen: zinnen maken.
Maak van een vouwblaadje een ‘happertje’ met acht
flapjes. Laat uw kind op elk flapje een woord zetten. Noem
om de beurt een getal. De ander maakt evenveel ‘hapjes’.
Kies een woord uit de vier woorden en maak een mooie
zin met dat woord.
Groep 5-6
Oudergesprekken groep 5-6
Tijdens het laatste oudergesprek van groep 6 is het de
bedoeling dat de kinderen meekomen naar het gesprek.
We bespreken dan de toets scores en hun eerste
voorlopig advies. Daarnaast kunnen kinderen dan zelf
aangeven waar ze aan willen werken de periode in groep
7/8.
LET OP: de kinderen van groep 5 zijn nog NIET bij het
gesprek aanwezig.
U heeft de uitnodigingen inmiddels gekregen.

Groep 7-8
Voorlopig advies groep 7
Op vrijdag 13 juli krijgen de kinderen uit groep 7 van de
juffen het voorlopig advies voor het Voortgezet Onderwijs.
Samen met uw zoon of dochter kijken we waar we staan
en waar we naar toe willen werken. Naar welke school wil
je graag, wat wil je graag worden en hoe kunnen wij jou
daarbij helpen? De uitnodiging heeft u inmiddels
ontvangen.
De kinderen van groep 8 hebben de gesprekken achter de
rug en kijken de komende weken al op hun nieuwe, grote
school! Ze maken kennis met hun nieuwe klasgenoten en
mentoren. Heel veel plezier, meiden!
Musical
Woensdag 11 juli 2018 is het zover! De musical van onze
groep, leuk spannend!! We zijn druk aan het zingen,
dansen en toneelspelen. De komende tijd ligt hier onze
focus. We krijgen hulp van juf Henriette – muziekjuf - uit
het Lifestyle team. Zij komt een 2x ons ondersteunen bij
het zingen en zet de puntjes op de i. Roel – de
theaterman die ook ons prachtige PBS-filmpje gemaakt
heeft- komt twee vrijdagmiddagen ons ondersteunen bij
het toneelspel.

Kinderopvang
Op het kinderdag verblijf en de peuteropvang zijn we
bezig met het thema, ” Oeff”, wat warm!”
De zomer komt er aan en daar heeft dit thema mee te
maken. We hebben bij beide lokalen een tent opgezet,
zodat de kinderen kunnen kamperen, koffers inpakken en
knutselen over de zomer zoals mooie tekeningen maken,
slippers inkleuren en opplakken.

Vermaning Project
Het project van Vermaning is in volle gang. We hebben
inmiddels geleerd dat er de omgeving van school
archeologische vondsten zijn gedaan. De vraag die tijdens
de lessen naar voren kwam was of deze vondsten echt
waren. Vorige week hebben de kinderen een debat
gevoerd en de laatste twee lessen staan in het teken van
theater. In de volgende nieuwsbrief meer over dit leuke
project.
Socu Socu Bachi Bachi
De hit in de klas.
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Afscheid
Onze stagiaire Monica heeft haar stageperiode bij ons er
al weer bijna opzitten. Monica zal hier voor het laatst zijn
op dinsdag 10 juli. Wij willen haar alvast heel erg
bedanken voor haar inzet! Wij wensen haar veel succes
met de opleiding en veel plezier op de volgende
stageplekken!
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