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Basisonderwijs
Agenda
Datum

Activiteit

18 juli
11 juli
11 juli
17 juli
Week 28
20 juli
23 juli t/m 31 augustus

Laatste schooldag groep 8
Musicalavond groep7/ 8
Generale Musical 10 uur
Bibliotheekbezoek groep 3-4
oudergesprekken
Laatste schooldag/kinderen
gaan gewoon tot 14.00 uur
naar school
zomervakantie

Formatie
We willen nog wel een korte toelichting geven op het
roulatiesyteem op de middag.
We verdelen de middagen in 3 x 30 minuten. De groepen
4 t/m 8 krijgen iedere 30 minuten les in o.a. verkeer,
Engels, Blink ( nieuwe methode voor aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur in één) , techniek, knutselen, enz.
De middagen verschillen met de vakken.
Op papier staat dat groep 6,7 en 8 samen worden gezet
als groep maar in de praktijk splitsen we de groep op.
Groep 7 en 8 blijft die middag als groep bij elkaar en
rouleert langs de lessen. Groep 5 en 6 blijft als groep bij
elkaar en rouleert ook langs de lessen. Groep 4 laten we
ook als groep langs de lessen gaan. De groep blijft als
groep bij elkaar maar de leerkracht kan wisselen.
Hier onder hebben we dit als schema neergezet. De
invulling van de vakken kunnen nog worden aangepast.

Jolanda
Michel
Zelfstandig
werken/leerplein

12.3013.00
Blink
(7/8)
Blink
(4)
Techniek
5/6)

13.0013.30
Verkeer
(7/8)
Blink
(5/6)
Techniek
(4)

13.3014.00
Verkeer
( 4)
Verkeer
(5/6)
Techniek
(7/8)

Zo maken we ook een circuit voor bewegen en voor de
creatieve vakken.
De ochtenden kunnen we groepen splitsen omdat we de
werkdrukgelden van de leerkrachten gebruiken om groep
3 apart te houden. Als je de leerlingenaantallen optelt
hebben we maar recht op 5 groepen. Dan moeten we
werken met een combinatie groep 2 en 3 en daar hebben

we niet voor gekozen. De werkdrukgelden wilden we eerst
inzetten om tot de voorjaarsvakantie groepen te splitsen
maar gelukkig wordt het nu door de Stichting Kits Primair
aangevuld. We kunnen nu het hele jaar de ochtenden met
een extra groep werken.
Met de vakleerkracht gym zijn we bezig om de gymlessen
in te vullen. Daarover krijgt u later bericht.
We vinden het belangrijk dat kinderen goed zelfstandig
kunnen werken en daarom gaan we komend schooljaar
ons als team hierin verder scholen. Door een externe
coach worden er dan ook observaties in de groepen
gedaan omdat we de praktijk willen koppelen aan de
training.
Hopelijk is het voor u allemaal wat duidelijker. We willen u
graag goed informeren en als blijkt dat zaken niet duidelijk
zijn dan horen we dat graag. Dan kunnen we de
informatie aanvullen.
Verkeersveiligheidslabel!
Woensdagmorgen 4 juli is door de wethouder van de
gemeente Midden-Drenthe, het verkeersveiligheidslabel
aan de muur bevestigd. De wethouder van gemeente
Midden Drenthe, mevr. Schnijders, heeft eerst met de
kinderen een ren je rot spel gedaan om de kennis van de
borden te testen. Bijna iedereen kende alle 10 borden en
het label was dus echt verdiend.
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!
Koffieochtend
Alle vrijwilligers die meehelpen op school bij diverse
activiteiten wil ik graag uitnodigen voor een koffieochtend
in school. Dankzij uw hulp kunnen wij allerlei activiteiten
organiseren. Wij stellen dit altijd zeer op prijs.. Activiteiten
zijn soms regelmatig maar het kan ook
eenmalig zijn. Alle hulp wordt
gewaardeerd.
Woensdag 11 juli om 10.30 uur staat
de koffie/ thee met (veel) lekkers klaar.
Komt u ook!!!
Immy Rorije ( directeur)
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Vrijdag 20 juli laatste schooldag

IKC Prinses Margriet’s got talent !!!
Ouders/ opa’s en oma’s zijn ook
welkom om te kijken op vrijdag
20 juli. De talentenshow is van
10.00 uur tot ca. 11.30 uur.
Vervolgens gaan we pannenkoeken eten met elkaar. U
wordt nog gevraagd om pannenkoeken te bakken en die
naar school te brengen, nader bericht komt nog.
Daarna gaan we in de klassen nog gezellige activiteiten
doen en zijn de kinderen om 14.00 uur vrij.

Groep 3-4
Green screen-workshop
Het green screen is niet meer weg te denken uit de
filmindustrie. Spiderman en Superman zijn voorbeelden
van films waarin deze magische techniek wordt toegepast.
Afgelopen maandag mochten de leerlingen tijdens de
workshop van Marianne Berkhoff van Kunstgroep Noord
elkaar fotograferen in de omgeving van hun dromen. Het
was een laaiend succes en er zijn prachtige foto’s
gemaakt waaronder een mooie foto van juf Elze in haar
droomomgeving.

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

Bijlagen:
flyer-4kids-drentse-fiets4daagse
zomerdip-m.b.t.-lezen

Nieuws uit de groepen



Groep 1
We zijn aan het werken en praten over indianen. We 
hebben een dromenvanger en tent ( tipi) gemaakt en
gaan nog een ketting en tooi
maken. We kunnen ook in een
tipi spelen. Een hele kleine.
We zingen een liedje in
indianentaal: poetsie wamie,
poetsie wamie, poetsie wamie,
wauw. He, wat zeg je nou?
Poetsie wamie, poetsie wamie,
poetsie wamie wauw. Ja nu
snap ik jou. ( tijdens het lied
maak je bewegingen van
bijvoorbeeld : met pijl en boog
schieten of vissen vangen.
Dan snap ( versta) je de taal.
We leren allemaal nieuwe
dingen: totempaal, tipi, hoofdtooi, bizonjacht enz.
De klas is soms gezellig druk want er komen al veel
kinderen oefenen. Na de vakantie komen namelijk : Wout,
Rohan, Elena, Feline, Jayden, Dailey, Zacairo, Bryan en
Jolie in groep 1.
Hartelijk welkom !!!

Voorkom de ‘zomerdip’ bij leerlingen uit groep 3 en 4:
met school gaan de groepen 3 en 4 op dinsdagmiddag 17
juli naar de Openbare Bieb voor het project
Vakantielezen. Wij worden daar om 12.45 uur verwacht.
speciaal voor deze groep leerlingen ontwikkelt Zwijsen
online leesactiviteiten. Via Zwijsen.nl/zomerlezen vind je
onder de naam ‘Leesluikjes’ elke vakantiedag een
verrassende activiteit, waarmee kinderen op een speelse
manier met lezen bezig zijn. Hiervan kan gratis gebruik
van worden gemaakt.
En kent u de Vakantiebieb al?
De VakantieBieb stimuleert de kinderen om ook tijdens de
vakantie te blijven lezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen
in de zomer voorkomt een
terugval van het AVI-niveau.
Kijk voor meer informatie op
www.vakantiebieb.nl . Op de
vakantiebieb staan maar
liefst 60 e-books, waarvan
meer dan 30 jeugdtitels!
De app kan gratis gedownload worden, ook als u geen ld
bent van de bibliotheek! Veel leesplezier!!!
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Groep 5-6
Geboren
Ik ben vader geworden van een zoon. Hij heet Tom en is
een gezonde Hollandse jongen. Na een wat moeizame
start verliep alles uiteindelijk voorspoedig en zijn we in het
ziekenhuis bevallen. We zijn 1 nacht in het ziekenhuis
gebleven en konden snel weer naar huis zodat we van
elkaar kunnen genieten. Om dit feestje te vieren krijgen de
kinderen beschuit met muisjes op school.
Meester Mathijs
Groep 7-8
Oproep!!
Wie heeft er een statief en camera om de eindmusical op
te nemen?
Het is fijn als deze film op een usb stick gezet kan worden
voor de kinderen en hun ouders als herinnering.
Graag opgave bij juf Karen of juf Jolanda.
Foto’s kamp.
De foto’s en filmpjes die gemaakt zijn op het schoolkamp
hebben wij gebundeld in een map.
Als u uw kind een usb-stick meegeeft naar school, zetten
wij deze erop.
Verslag schoolkamp (geschreven door Tritan)
Woensdagochtend kwam iedereen op school, klaar om op
kamp te gaan. We gingen in de fietsrij staan. En toen
gingen we naar kamp!!! We gingen bij kamp westerbork
stoppen om te lunchen. Daarna weer verder. We kwamen
aan bij Klonie. We moesten onze spullen in de
slaapkamer zetten en daarna mochten we gelijk spelen.
We gingen gelijk een beetje rondlopen, en toen kwamen
we bij een meer uit. We zagen een vlot en we dachten
daar gaan we op, en we sprongen met schoenen en al op
het vlot. Toen kwamen we erachter dat het vlot ook om
kon kiepen. Toen gingen we douchen en daarna
afdrogen. s avonds hebben we lekker gegeten. En daarna
gingen we naar bed toe. eerst nog even kletsen en daarna
slapen.
donderdagochtend gingen we ontbijten en daarna naar
Joy time en daar gingen we klimmen, mountainbiken en
boogschieten. s avonds de bonte avond. en toen weer
naar bed, even kletsen en weer slapen.

Levend Stratego. Een superleuk spel waarbij een groep
een vlag moet verstoppen over het terrein en de andere
groep moest die vlag dan zoeken! Super leuk en
spannnend. Na het spel is iedereen naar bed gegaan. De
volgende morgen (donderdag) hebben we een lekker
uitgebreidt ontbijt gehad en daarna gingen we naar een
heel leuk park in Grolloo waar je allemaal activiteiten kon
doen! Joy time heet het. We hebben we heerlijk gespeeld
en lekker wat gegeten! Maar we moesten natuurlijk ook
weer terug naar het kamp want we hadden die avond de
Bonte avond! Dat houd in dat er allemaal groepen zijn die
een Act mogen doen en dan mag je zingen, dansen,
voorlezen enz. Toen iedereen klaar was met zijn/haar Act
hebben we een super leuke disco gehad en heel veel
plezier gehad! Toen de disco was afgelopen is iedereen
naar zijn/haar kamer gegaan en lekker gaan slapen! De
volgende morgen (vrijdag) werden we wakker gemaakt
want we gingen naar de kamer van de jongens om te
zingen want Tristan was jarig! Na het zingen hebben we
lekker ontbeten en toen moesten we gaan inpakken! Heel
jammer! Toen iedereen klaar was met inpakken gingen
we buiten een spel doen met meester en de juffen gingen
nog opruimen. Na het opruimen moesten we weer op de
fiets naar huis. We hebben bij de open plek weer een
broodje gegeten en wat lekkers gehad en toen zijn we
doorgefietst naar huis.
Daar werden we opgewacht door een aantal ouders,
opa’s, oma’s, broertjes zusjes enz! Daarna is iedereen
lekker naar huis gegaan en is lekker uitgerust. Iedereen
heel erg bedankt voor dit leuke kamp en dat we dit
hebben mogen meemaken!
Project Vermaning
Vrijdag 29 juni 2018 was de vijfde en laatste les uit het
educatieve programma “Vermaning”gegeven vanuit het
Drents Museum. De kinderen hebben een prachtig
verhaal geschreven en ingesproken over archeologische
vondsten. Op zondag 8 juli is er een festival voor families
in de Gouverneurstuin te Assen. Hier zijn vele activiteiten,
workshops en muziek en met de voucher van Peer Group
Assen kunt u –als ouder- voordelig het museum in!

Kamp! (geschreven door Ninte)
Woensdag 16 mei tot vrijdag 18 mei is Groep ⅞ op kamp
geweest naar groepsaccommodatie Klonie in Ellertshaar.
Ze gingen op de fiets heen en hebben een tussenstop
gemaakt op een open plek en hebben daar wat gegeten
en gespeeld. Ook hebben ze nog een tussenstop
gemaakt bij kamp Westerbork en toen hebben de Juffen
de kinderen nog wat verteld over hoe het vroeger ging.
Daarna zijn ze doorgereden naar het Kamp en hebben
daar nog lekker gezwommen en gespeeld. Na het spelen
hebben ze pasta gegeten. (Het was heerlijk!) Toen het
eten op was hebben we nog lekker buiten gespeeld en
daarna hebben we het kampvuur aangestoken en
lekker Marshmallows gegeten! Maar de avond was nog
niet voorbij want we gingen nog een heel leuk spel spelen!
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Kinderopvang
We naderen de laatste
weken voor de
zomervakantie, de meiden
uit groep 8 hebben ons
gevraagd of ze een keer
een ochtend mee mochten
lopen met ons.
Gezellig voorlezen, samen
puzzels maken, lekker
buiten spelen.
Maar ook de praktische
dingen even een rondje
mee naar het toilet,
insmeren van de kinderen,
tafel dekken voor het
middag eten etc.
De laatste weken mogen
alle groep 8 kinderen, als
ze het leuk vinden, een

Tijdens de zomervakantie staan de verschillende lifestyle
thema’s centraal, 3 locaties hebben voor ieder 2 weken
activiteiten bedacht.
Ook heeft Lifestyle verschillende leuke workshops
bedacht voor deze weken.
Voor de activiteiten die lifestyle aanbiedt, kunnen er ook
kinderen die geen gebruik maken van vakantie opvang bij
Kits primair deelnemen. Hier is wel opgave voor verreist.
Dit kan via albert.boers@kitsprimair.nl
Aanmelden kan tot 11 Juli 2018 (naam, groep, school en
welke workshop).

ochtendje meelopen.
Hallo allemaal,
Mijn stage periode hier op de kinderopvang zit er weer op.
Ik heb hier een leuke en leerzame half jaar stage gelopen.
Bedankt voor de leuke tijd!
Groetjes, Monica Flokstra.
Volgende week komen de bewoners van Het Beurtschip
bij ons op bezoek om samen ‘ouderwetse’ spelletjes te
spelen. We hebben er heel veel zin in.
Kleuren oefenen met de peuteropvang.
Parachute uitleggen op de grond, de 4 verschillende
kleuren met duploblokjes verstoppen in de ruimte.
De kinderen de juiste blokjes op het juiste kleuren vak
neer laten leggen.
De laatste peuterochtend is dit jaar op donderdag 19 Juli.
Van 8.30-11.45 uur een kwartier langer dan gewoonlijk is.
Voor deze ochtend willen we vragen “oude” kleren aan te
doen, en bij super zonnig lekker weer een extra
onderbroek.
(Bij slecht weer is een echte disco outfit wel op zijn
plaats}maar wat we gaan doen blijft nog een verrassing ;)
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