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Algemeen
Nieuwsbrief
Vanaf dit schooljaar verschijnt de nieuwsbrief maandelijks.
Iedere laatste donderdag van de maand wordt de brief
verstuurd. Wanneer deze dag in een vakantie valt,
versturen we de nieuwsbrief de laatste donderdag voor de
vakantie.
Agenda
Datum
27 september
3 oktober
5 oktober
5 oktober
12 oktober
17 oktober
18 oktober

Activiteit
Info-avond groep 4 t/m 8
Gevangenismuseum groep
7 en 8
Opening kinderboekenweek
Wolfsbos Hoogeveen 7/8
Workshop Schilderen
Theater voorstelling groep 3 en 4.
Bij Ikc Pieter van Thuyl.
Fietskeuring /
Fietsveilig groep 7/ 8
Naar
Drents
museum
over
Vermaning met groep 7/ 8

Basisonderwijs
Gruiten
Onze school doet mee met EUSchoolfruit. Dat betekent dat de
school goed bezig is met het
tienuurtje. Leerlingen eten minimaal
drie keer per week alleen fruit of
groente in de pauze.
Hoe werkt EU-Schoolfruit?
EU-Schoolfruit ondersteunt scholen
die
leerlingen een gezonde boost willen geven. De school
krijgt gratis fruit en groente: drie stuks per leerling per
week, 20 weken lang. Tijdens de 20 weken schoolfruit
geeft de school EU-Schoolfruitlessen, digibordlessen en
Smaaklessen
Zíen eten, doet eten!
Bij EU-Schoolfruit proeven kinderen verschillende soorten
fruit en groente. Dat is lekker en gezond, want in elke
soort zitten weer net andere gezonde stoffen. In de
praktijk blijkt: zíen eten, doet eten. Ook als kinderen nog
geen grote smaakavonturiers zijn, doen ze in de klas
lekker mee. Als een kind gevarieerd eet, krijgt het alle
gezonde stoffen binnen die het in de groei nodig heeft.

Thuis kunt u de smaakontwikkeling ook stimuleren.
Complimenteer uw kind als het iets nieuws proeft.
Kinderen zijn soms pas gewend aan een onbekende
smaak na tien tot vijftien keer proberen. Blijf dus geduldig
en houd het positief.
Soms is een stuk fruit niet genoeg voor de kinderen in de
groei. Het is dan ook prima als u een gezonde aanvulling
meegeeft.
Klik op onderstaande link voor meer informatie over
gezonde voeding
voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezondeten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/eten-meegeven-naarde-basisschool
De leveringen starten in de week van 12 november 2018.
In de week van 15 april 2019 vinden de laatste leveringen
plaats. In totaal ontvangen we gedurende 20 weken drie
stuks gratis groente en fruit per week. Welke dagen
precies wordt later nog bekend gemaakt.
Kinderboekenweek
Lifestyle geeft een voorstelling in het kader van de
Kinderboekenweek op vrijdag 5 oktober om 8.30 uur. Bij
mooi weer is dat op het schoolplein.
Thema van de Kinderboekenweek is Vriendschap. Kom
erbij!
Verkeersactiviteiten
We hebben het verkeerslabel en dus mogen we gebruik
maken van verschillende acties. Woensdag 17 oktober
krijgen de kinderen van groep 7 en 8 les in Fietsveilig. Met
een simulator zien ze verschillende situaties in het verkeer
en leren ze de gevaren van het verkeer als je op de fiets
zit.
Fietskeuring / oproep hulp
Woensdagmorgen 17 oktober is de jaarlijkse fietscontrole
bij school. De kinderen van groep 3 t/m 8 moeten de fiets
laten keuren. De kleuters mogen de fiets laten keuren.
Kijkt u de fietsen alvast goed na!!
Oproep: Wie kan woensdagmorgen de 2 medewerkers
van VVN helpen bij de keuring. Graag opgeven bij de
leerkracht of via de mail
Info.prinsesmargrietschool@kitsprimair.nl l
Bijlagen:
eisen fietscontrole
nieuwsbrief CJG Midden-Drenthe
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Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
In het kader van kunstontmoetingen gaat groep 1 en 2
a.s. vrijdag 28 september naar de voorstelling ‘Zelluf’ van
het toneelgezelschap, ’De Garage-TDI’. De voorstelling
wordt gehouden op de Pieter van Tuylschool. Onze
kinderen vertrekken om 9.15u met de bus naar de Pieter
van Tuyl.

de herfst met een boom? • Waarom vallen juist in de
herfst de bladeren van de boom? • Hoe verwerk je de
oogst van de appelboom tot appelmoes? • Hoe ziet de
binnenkant van een boom eruit? • Hoe ziet een
regenworm eruit en hoe beweegt hij zich voort? • Waarom
zijn er verschillende soorten bladeren? • Wat is het
verschil tussen bladeren en naalden?
En we leren de letters b, oo, m, ee, t, a en ie en herhalen
de letters van thema 1.

De letter van deze week is de letter V van vorm,
vierkant,verf, vis, vlinder, vier, vijf, vrachtauto, enz….

Groep 2
We werken deze weken over het boek “Het
kleurenwinkeltje” van Marjolein. We oefenen allerlei
vaardigheden rondom vorm en kleur en maken we veel
leuke dingen!

Het is leuk en goed voor de taalontwikkeling
om
woordspelletjes met je kind te doen. Bij deze een
suggestie voor thuis:
Rijmwoorden.
Dit spelletje speel je met meerdere personen, bijvoorbeeld
in de auto of aan tafel. De eerste noemt een woord, de
volgende speler noemt een rijmwoord. De andere spelers
controleren of het wel een echt bestaand woord is.
Enzovoort. Degene die geen woord meer weet is af.
Rekenen
Blok 2:
We zijn bezig met tellen tot 12, vooruit achteruit, maar we
slaan soms ook een getal over en raden welk getal uit de
getalrij mist. We zoeken aantallen tot 12 bij het juiste
getal. We kunnen turven tot 12. En we hangen getallen
aan de getallenlijn tot 12. Synchroon tellen is bij deze
opdrachten vaak belangrijk, dus aanwijzen en tellen
tegelijk.

Groep 3
We gaan alweer bijna 4 weken naar school! Iedereen
begint weer wat te wennen en vooral voor groep 3 was
dat het geval. Veel is nieuw en anders dan in groep 2.
Maar wat gaat het al goed en wat leren de kinderen snel.
Het eerste thema van lezen en het eerste blok voor
rekenen zijn afgerond. Met lezen zijn we maandag gestart
met thema 2 ‘de boom’.
Lijn 3 thema 2 ‘De boom’
Het tweede thema van Lijn 3 heet 'De boom'. Dit thema
staat in het teken van de herfst en alle veranderingen die
de herfst teweegbrengt in de natuur. We staan stil bij de
volgende wereldoriënterende vragen: • Wat gebeurt er in

Voorstelling groep 3 en 4
12 Oktober hebben de kinderen van groep 3 en 4 een
theatervoorstelling bij IKC Pieter van Thuyl in
Hoogersmilde. De titel van de voorstelling is ‘Buiten de
lijntjes’. Om 9.30 uur begint de voorstelling. We gaan met
de bus.
Groep 7 en 8
Op woensdag 3 oktober gaan de kinderen uit groep 7 en 8
naar het Gevangenismuseum in Veenhuizen. We
vertrekken om 08.30 uur vanaf school met de bus en
duiken we de Drentse geschiedenis in.
We vertrekken om 12.00 uur vanuit Veenhuizen. het kan
zijn dat we iets later dan 12.15 uur bij school aankomen.
Voor deze activiteit zijn we op zoek naar een begeleider.
Opgeven kan bij jolanda.broers@kits.primair.nl
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Workshop schilderen
Vrijdag 5 oktober gaat groep 7/8 een workshop schilderen
volgen in Hoogeveen. We vertrekken om 11.20 uur vanaf
school met de bus en komen tussen 14.45 en 15.00 uur
terug bij school. Op scholengemeenschap Wolfsbos
krijgen de kinderen les van een docent uit het voortgezet
onderwijs. Met een specifieke techniek van het schilderen
mogen de kinderen in een praktijklokaal zelf aan de slag!
Graag deze dag kleding aan naar school waar in geverfd
kan worden. Voor deze activiteit zijn we op zoek naar een
begeleider. Opgeven kan bij
jolanda.broers@kits.primair.nl
Leerlingenraad
Hallo wij zijn de leerlingenraad van groep 7 en 8. Wij
willen de Prinses Margrietschool een beetje veranderen.
Wij hadden in gedachte dat we hogere hekken zouden,
meer banken, verfrisser in de wc’s, nieuw speeltoestel
bijv. een buitenmat met klimtoestellen of een wipwap en
daarvoor een toestel weg en voor elke klas een goudvis.
Dit was de mededeling van de leerlingenraad van 7/8.
Jasper ( groep 8 ) en Cinzia (groep 7 )
Topomaster
We zijn dit schooljaar gestart met een nieuwe methode
Blink voor wereldoriëntatie. De topografie wordt gebruikt
in de lessen ter ondersteuning van de lesstof en via het
spel Topomaster. De kinderen spelen dit spel
donderdagmiddag op hun chromebook, waarbij ze de topo
van Europa aangeboden krijgen, naast vele weetjes en
kennis. Wat vinden ze er zelf van?
Valerie: Ik vind het heel erg leuk! Je leert er veel van en
als ik iets niet weet dan krijg ik een tip en dan weet ik het
wel! Je kan makkelijke, gemiddelde en moeilijke vragen
doen. Je kan punten verdienen en jezelf verbeteren. We
spelen het spel elke donderdagmiddag en er zitten leuke
filmpjes bij.
Veel speelplezier allemaal
Kinderpostzegelactie
Vanaf woensdag 26 september t/m 3 oktober 2018 is het
weer zover: de Kinderpostzegelactie. Ruim 160.000
kinderen gaan dit jaar langs de deuren. Ook onze
leerlingen uit groep 7 en 8 doen mee. Hun missie:
400.000 kinderen helpen aan een goed thuis. Voor
kinderen, door kinderen dat is het motto van de
Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten duizenden kinderen
zich in zodat andere kinderen het beter krijgen. Ze gaan
langs de deuren om postzegels en andere leuke
producten te verkopen. En dat al generaties lang.
De Fabeltjeskrant op Kinderpostzegels
Dit jaar staan de bekende personages van de
Fabeltjeskrant op de zegels! Deze iconische televisieserie
bestaat namelijk 50 jaar. Koopt u ook deze leuke
postzegels, bijbehorende kaarten of andere leuke
producten, zoals de shopper met tekst van Pippi
Langkous, het blikje met vrolijke emoji‐pleisters of het
heerlijke theepakket bij een van onze leerlingen?
Kind‐gemist‐briefje

Hebt u onze leerlingen aan de deur gemist? Geen nood,
met het kind‐gemist‐briefje dat u in de bus vindt, kunt u
alsnog een bestelling plaatsen in de webshop. Vergeet
niet om gebruik te maken van de vermelde code! Op
deze manier wordt de opbrengst van uw bestelling bij het
totaal opgehaalde bedrag door onze school geteld.
Stichting Kinderpostzegels
De missie van Stichting Kinderpostzegels is helder: ze
geven kinderen kansen op een betere
toekomst.
Kinderen zitten barstensvol energie, maar zijn tegelijk
kwetsbaar. Hoe mooi zou het zijn als ieder kind het beste
uit zichzelf kan halen? Dat het niet uitmaakt in welke
situatie, plaats of omstandigheden het opgroeit... Lees
meer op www.kinderpostzegels.
Bijlagen:

https://www.accare.nl/minisocialrun

Kinderopvang
Huishoudelijke mededeling:
Het wordt weer kouder buiten en aangezien de kinderen
al snel hun schoenen uittrekken, vragen wij u vriendelijk
om pantoffels of antislip sokken mee te geven in hun
tasjes.
We willen graag welkom heten:

Kinderdagopvang: Alexander Gerlich op het KDV
Buitenschoolse opvang: Gerben en Silke.

Puk
Het Puk thema waar we nu aan werken is: ‘Welkom Puk’
We hebben Puk aangekleed en zijn rugzak versierd met
plakkertjes.
Binnenkort mag Puk beginnen aan zijn logeerpartijtjes bij
de kinderen. Als Puk komt logeren, schrijven ouders,
samen met hun kind, de bevindingen in het boekje van
Puk.
Er mogen mooie tekeningen en of een foto toegevoegd
worden. Na elke logeerpartij mag het kindje vertellen hoe
het logeren met Puk is geweest.
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Uitnodiging
Alle ouders met een 3 of 4 jarig kind krijgen dit jaar het
prentenboek ‘Raad eens hoeveel ik van jou hou’ cadeau.
Op donderdag 18 oktober komen we de boeken uitdelen
op de Margrietschool. Dit doen we tijdens een kopje koffie
of thee. Het boek wordt voorgelezen en een medewerker
van bibliotheek of welzijnswerk vertelt iets over het belang
van voorlezen. Deze actie is mogelijk gemaakt door de
gemeente Midden-Drenthe, Biblionet Drenthe, boekhandel
het
Logboek
en
Welzijnswerk
Midden-Drenthe.
Aanmelden is niet nodig, graag tot donderdag 18 oktober!

Datum: Donderdag 18 oktober
Tijd: 10.30 uur – 11.00 uur
Wat: Ouderpraatje over voorlezen
Door: Bibliotheek en Welzijnswerk

Met de peuterkindjes harten
gemaakt voor de
slachtoffers en nabestaanden
van KDV Okido uit Oss.

Én: Goodiebag met prentenboek en informatie,
helemaal gratis!

Even voorstellen:
Ik ben Laura Weggemans, 19 jaar en ben de nieuwe
stagiaire bij de kinderopvang. Ik heb
de kappersopleiding gedaan en ik
ben afgestudeerd Allround Kapster.
Ik volg nu de opleiding pedagogisch
medewerker kinderopvang, omdat
mijn hart toch echt bij het werken
met kinderen ligt. Het is erg
interessant om te zien hoe kinderen
zich ontwikkelen . Ik ben heel blij dat
ik hier mag stagelopen. Samen met
kinderen activiteiten doen en contact
met ouders vind ik ook heel erg
belangrijk.
Dinsdag is mijn vaste stagedag, ik zou het leuk vinden om
kennis met u te maken.
Groetjes Laura
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