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Agenda 

datum Activiteit  

21 nov t/m 3 dec Facultatieve gesprekken 

22 november Groep 5/6 naar Groningen 

24 november Groepen 1 en 2:  stad van 
Sinterklaas 

28 november Pietengym 

5 december Sinterklaas op school 

26 dec t/m 6 jan kerstvakantie 

 
Impressie Lampionnenshow 

De lampionnenshow afgelopen 
donderdag was weer een groot 
succes! Overal waren gezellige 
hoekjes ingericht in het thema van de 
lampionnen die er te zien waren. Op 
het plein was met lichtjes een route 
aangegeven, dat zag er heel sfeervol 
uit. Alle ouders die geholpen hebben 
om er zo’n mooi geheel van te maken: 
hartelijk bedankt!  
 
Meer foto’s kunt u op de website 
vinden: http://margrietschoolsmilde.nl/  

 
Leerlingenraad 
Volgende week is er een vergadering van de 
leerlingenraad. Zij gaan zich buigen over de afsluiting van 
de creatieve maanden november en december. Deze zal 
in de laatste week voor de kerstvakantie zijn. 
Verder hebben ze aan alle groepen gevraagd: wat gaat 
goed op het plein en wat kan beter. Daarover hebben we 
het op de vergadering. 
 
Facultatieve gesprekken 
De komende 2 weken zijn de facultatieve gesprekken. De 
leerkrachten nodigen hiervoor zelf ouders uit waarmee zij 
graag een gesprek hebben. Zelf kunt u ook een gesprek 
aanvragen voor uw kind/kinderen.  
De meeste leerkrachten zullen een uitnodiging 
sturen/meegeven. De leerkrachten van groep 3/5 zijn 
nieuw op school en willen graag alle ouders even zien. Zij 
hangen hiervoor een intekenlijst bij de deur van hun 
lokaal, u kunt dan zelf de tijd aangeven die u past. 
 
Foto’s / Portretrecht 
Vooral in deze tijd worden veel foto’s gemaakt. Indien u 
zelf opnames maakt tijdens een van onze activiteiten, 

wijzen we u op het portretrecht. Dit houdt in dat als u 
foto’s maakt waar andere kinderen op staan, u 
toestemming nodig heeft van de betreffende ouders of 
verzorgers voor publicatie. Wij adviseren u daarom het 
beeldmateriaal dat u maakt niet te publiceren, tenzij alleen 
uw eigen kind zichtbaar is of u toestemming heeft van de 
ouders/verzorgers.  
       
JOGG 
Vanaf week 47 t/m week 19 organiseert JOGG (Jongeren 
Op Gezond Gewicht) de actie: school van de week. Elke 
week wordt dan een basisschool verkozen tot school van 
de week. De kinderen van die basisschool krijgen dan een 
kortingsbon om met 50 % korting te kunnen zwemmen bij 
de zwembaden van Midden-Drenthe. 
Wij zijn in week 48 al aan de beurt. Op maandag 28 
november krijgen alle kinderen daarom een 
kortingskaartje mee naar huis. Wij hopen dat iedereen 
gebruik maakt van dit prachtige aanbod! 
                    
Stad van Sinterklaas 
Het is weer zover, de Sint is in het land. Dat betekent ook 
dat wij met groep 1 en 1,2 naar de stad van Sinterklaas 
gaan. Wij gaan op donderdag 24 november en  
vertrekken om 10.15   
uur. Om veilig met  
de kinderen naar de  
stad van Sinterklaas  
te gaan, hebben wij 
autostoeltjes/verhogers 
nodig. Graag voorzien 
van naam en afgeven bij 
de leerkracht. Met dank!  
 
Pietengym 
Op maandag 28 november is er weer Pietengym voor alle 
groepen. Het team Lifestyle komt die dag om alle 
kinderen, van groep 1 t/m 8, een pietengymdiploma te 
laten halen. 
We doen dit in de Emmazaal en u bent van harte welkom 
om een kijkje te komen nemen! De precieze tijden per 
groep houdt u nog van ons te goed. 
 
Nieuws uit groep 7/8 
In groep 7/8 hebben we de afgelopen periode veel 
aandacht besteed aan het voorlezen. Zo was afgelopen 
vrijdag de finale van de voorleeskampioenschappen. 
Onder het oog van de juryvoorzitter “juf Rika” kwamen de 
finalisten in actie!  
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Het niveau lag erg hoog en ondanks het feit dat de 
kinderen best wel wat zenuwachtig waren werd er 
uitstekend voorgelezen! Het werd de jury dan ook erg 
moeilijk gemaakt om een winnares aan te wijzen, maar 
uiteindelijk werd Leona Bleeker (net als vorig jaar) de 
schoolkampioen. Alle deelnemers bedankt voor jullie 
inzet! 
 
Inmiddels hebben we onze eerste techniekles er ook weer 
op zitten! In Hoogeveen kregen we een les science en we 
leerden van een lerares dat science eigenlijke een ´dure´ 
naam voor scheikunde, biologie en natuurkunde bij elkaar 
is. We hebben hele leuke proefjes gedaan en we moesten 
uit voorzorg een witte jas aan en ook moest de 
veiligheidsbril er bij op. Zo´n practicum bleek erg 
leerzaam. We hebben  wormen bestudeerd, badolie 
gemaakt, viltstiftinkt ontleed en met microscopen gewerkt! 

 
Opperste concentratie tijdens de scienceles! 
 
Gisteren hebben we een les over social media gehad en 
vandaag krijgen we ook nog bezoek van de rijdende 
popschool, zodat we lekker muziek mogen maken. Tot 
zover wat nieuws uit groep 7/8. 
 
Groep 3 

 
Sinterklaas en zijn pieten zijn aangekomen in Nederland 
en groep 3 is aangekomen bij kern 4! In kern 4 gaan we 
op stap met oma. Oma komt oppassen en vindt binnen 
zitten maar niets. Hup met die rollator naar buiten dus en 
op avontuur…als dat maar goed komt!  
We leren deze kern de volgende letters: h-w-o-a-u. 
Daarbij horen de volgende woorden: 

 
 

 
 
We hebben de b en de d al in de vorige kernen geleerd, 
maar die letters lijken best wel op elkaar! Helpt u ons 
onthouden? 
De b is van buik             en de d is van doos.                

 
 
 
 
 
 
 

Zoekt u nog een leuke site  met oefenmateriaal, 
leerspelletjes,  leuke educatieve  filmpjes en leesteksten? 
Op  http://www.schoolbordportaal.nl is voor kinderen van 
groep 1 t/m groep 8 van alles te beleven. Neem eens een 
kijkje! Veel plezier! 
Tot slot: heeft u onze nieuwe leeshoek al gezien? Kom 
gauw eens kijken! Natuurlijk mag groep 5 er ook gebruik 
van maken! 

 
PS: We zoeken  nog steeds (groot)ouders die op de 
woensdagmorgen willen helpen bij het (voor)lezen. Wilt u 
helpen? Geef u dan op bij de leerkracht van groep 3. 
 
Groep 5 

In groep 5 zijn we ook goed bezig 
met lezen. Naast het lezen in de 
klas, leest groep 5 elke dag drie 
kwartier met juf Annet of juf 
Greet. Vier keer per week wordt 
dan gewerkt met Estafette waarbij 
de kinderen diverse teksten lezen 
die aansluiten bij hun 

belevingswereld. In elke les zit wel een grapje en de loop 
van de verhalen is goed te volgen.  
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Naast Estafette oefenen de leerlingen het correct lezen op 
tempo met vloeiend en vlot en is er tijd om stil te lezen in 
het bibliotheekboek. Fijn dat dit zo kan!  
Twee keer per week wordt er extra aandacht aan  
begrijpend lezen besteed met Leeslink (dit zijn teksten 
met vragen over actuele onderwerpen). De eerste les van 
Leeslink doen we op dinsdag in de klas, op woensdag 
volgt dan les 2 bij juf Annet of juf Greet. Met Leeslink leren 
de kinderen om teksten te begrijpen door gebruik te 
maken van 7 doelgerichte leesstrategieën: doel bepalen, 
voorspellen, kennis ophalen, herstellen, vragen stellen, 
visualiseren en samenvatten. 

    
 
Op stap! 
Volgende week gaat groep 5, samen met groep 6, een 
uitstapje maken. De leerlingen gaan op bezoek bij het 
bedrijf Stork in Groningen. Ze vertrekken met juf Dineke 
om 8.30 met de bus en zullen rond 12.30 weer terug zijn. 
Dat wordt vast een leerzame trip! Veel plezier!  
 
Bijlagen/Link 
-disco zwemmen zwembad de Smeltehal 
 
Kinderopvang 

   

 

 

 

 

 

 

 

We hebben met 

het 

kindercentrum 

een 

leuke/gezellige 

lampionnen tijd 

achter de rug. 

Lampionnen 

maken/pompoenen maken, kleurplaten kleuren en in 
verven met ecoline. 
Spinnen  en vleermuizen maken. 
Met de peuteropvang en het kinderdagverblijf zijn we naar 
het beurtschip geweest om daar bij de bewoners onze 
zang talenten te laten horen.  
Zowel de kinderen als de bewoners hebben er erg van 
genoten. 
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