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Algemeen 
Eén overkoepelende nieuwsbrief 
Vanaf deze week verzorgen wij één overkoepelende 
nieuwsbrief voor de ouders die verbonden zijn aan onze 
school en onze kinderopvang. Dat houdt in dat u naast 
algemene informatie en informatie vanuit de school ook 
kunt lezen over wat er zich afspeelt bij de kinderopvang. 
De overkoepelende nieuwsbrief is een eerste stap om ons 
integraal kindcentrum verder vorm te geven. 
 
Nieuw logo 
Om ook naar buiten toe uit te stralen dat we vanaf nu een 
integraal kindcentrum zijn, is ons logo aangepast. In het 
nieuwe logo is de term ‘IKC’ verwerkt en ‘kinderopvang en 
openbaar basisonderwijs’. Het nieuwe logo is te zien in 
onze nieuwsbrief. We doen ons best om vanaf nu het 
nieuwe logo zoveel mogelijk toe te passen in de diverse 
uitingen. 
 

Basisonderwijs 
Agenda 

Datum Activiteit  

5 december Sinterklaas bezoekt ons IKC  

22 december talentenafsluiting 

22 december kerstmaaltijd 

23 december Alle kinderen om 12.00 uur vrij 

26-12 t/m 6-01 Kerstvakantie 

20, 21 januari Smildeger kampioenschappen 

 
Leerlingenraad  
Afgelopen week en deze week vergadert de 
leerlingenraad over een talentenafsluiting rond de kerst 
waarbij kinderen kunnen laten zien en horen wat ze 
kunnen. 
Verder hebben we het gehad over het plein. De conclusie 
is dat er voldoende materialen op het plein staan om mee 
te spelen en er is genoeg ruimte. Vooral ook de opgefriste 
kleuren geven de mogelijkheden om allerlei spelletjes te 
bedenken. 
Misschien kunnen we wel samen eens kijken of alle 
speeltoestellen nog even leuk zijn en voor alle leeftijden 
geschikt. De duikelstangen doen het heel erg goed, maar 
het kippentrappetje wordt minder vaak gebruikt 
bijvoorbeeld. 
 
JOGG 
Alle kinderen hebben een kortingskaartje gekregen om te 
zwemmen. Dit is nog t/m zaterdag geldig! 

 
Talent van de maand  
In november en december staat het creatieve talent 
centraal. Op 10 november heeft u al kunnen genieten van 
de lampionnenshow. Op onze website: 
http://margrietschoolsmilde.nl/  vindt u hiervan de foto’s. 
Zo rond de kerst komt er nog een leuke afsluiting. De 
leerlingenraad is er druk mee bezig. 
 
Smildeger kampioenschappen 
Zoals altijd worden in januari weer de Smildeger 
kampioenschappen gehouden. Voor wie mee wil doen 
aan het hardlopen, knikkeren, sjoelen, schotkracht, 
zwemmen, of een andere sport, is het misschien handig 
om alvast te beginnen met oefenen. 
  
Mededeling MR 
Hierbij kunnen wij van de MR meedelen dat Femke van 
Dijk zich heeft aangemeld als ouder lid voor de 
Medezeggenschapsraad. Femke was de enige die zich 
had aangemeld en is bij deze dus nu officieel lid van de 
MR. 
 
Sinterklaas Vorige week kregen alle groepen post:              

 
 

 
       

        Lieve kinderen, 
        Waar ben ik nu weer beland? 
        Ik ben in… Engeland! 
        Om daar eens goed Engels te leren 
        Voordat ik naar de Margrietschool terug ga keren,   
        Want die jongens en meisjes daar, 
        hebben Engelse les, heus waar! 
        Straks zijn die kleine bengels 
        Nog beter dan de Sint in Engels 
        Dat mag niet gebeuren “oh no!”, 
        ik oefen nog wat voordat ik ‘go’ 
        Dan kom ik terug met ‘toys’  
        voor alle ‘girls and boys’ 

      Sinterklaas 
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Deze week kregen de kinderen weer een ansichtkaart: 

 
 
Op die kaart stond het volgende: 
Sinterklaas heeft veel gegeten en gezien, 

         en veel geleerd bovendien. 
         De Britten drinken geen koffie, maar thee 
         ze zeggen ‘half past one’, in plaats van half twee 
         Ze rijden hier niet ‘right’ maar ‘left’ 
         zeggen: ‘Bobby’ wanneer het een agent betreft 

 
        Ik heb van de high tea, ontbijt en drop genoten, 
        maar verlang nu toch wel naar pepernoten. 
        Ik heb geleerd wat ik wilde 
        en kom nu terug naar Smilde 
        hopelijk ben ik niet ’too late’ 
        voor onze 5 – december - date. 

        Sinterklaas 
 
Kortom: de Sint is weer in ’t land en de 
Sinterklaascommissie is alweer druk bezig geweest om er 
straks een prachtig feest van te maken! 
Het programma voor maandag vindt u in de bijlage. 
 
Uitstapje groep 5 en groep 6 
Op dinsdag 22 november is groep 5 en 6 met de bus naar 
technisch bedrijf Stork geweest. We hebben onderweg 
ook nog een groep 5/6 van De Meenthe in Bovensmilde 
opgehaald. Eenmaal aangekomen bij Stork kregen we 
een bouwpakketje, wat we samen met de werknemers 
van het bedrijf in elkaar gezet hebben. Het werd een 
autootje dat rijdt op zonne-energie. Heel erg leuk! 
Vervolgens kregen we in kleine groepjes nog een 
rondleiding in de werkplaats. We moesten een speciale 
jas aan en een speciale bril op. In de werkplaats mochten 
we allemaal nog aan het werk met een machine! 
Als laatste kregen we nog een korte uitleg van een 
werknemer over elektriciteitskasten. Voordat we weer in 
de bus naar school gingen, mochten we nog een  
kleinigheidje uitkiezen uit een grote kist. Het was een erg 
leuke en interessante ochtend!  
 
Uitstapje groep 1 en 1/2 naar Hoogeveen.  
Op 24 november zijn de kleutergroepen naar de Stad van 
Sinterklaas in Hoogeveen geweest. Hier hebben de 
kinderen allerlei activiteiten gedaan, dit onder begeleiding 
van Pieten. Zo was er ook een activiteit film kijken in de 
bioscoop, onder het genot van een beker ranja en het 
eten van een suikerspin. Natuurlijk mocht de ontmoeting 
met Sinterklaas niet ontbreken.  

Aan het einde van al dat harde werken werden ze 
hiermee beloond. Dit was een spannende maar zeer 
leuke dag. Ouders die dit mogelijk hebben gemaakt door 
ons te vergezellen naar Hoogeveen bedanken we dan ook 
zeer! 

 

 
 
 
 

Nieuws uit groep 3 en 5 
Wat gaat de tijd snel. Het is alweer december. Dat 
betekent een gezellige  en drukke maand met het 
sinterklaas- en kerstfeest. 
Knutselen 
Wij gaan in deze maand wat extra knutselen, zodat we 
straks een gezellige klas hebben bij het kerstfeest.  Wij 
willen vragen of iedereen een glazen potje mee wil nemen  
de aankomende week. Dan kunnen we daar een mooi 
lichtje van maken. 
Pietengym 
Afgelopen maandag hadden alle kinderen van de school 

pietengym, in het Emmalokaal. Het was erg geslaagd. Alle 
kinderen hebben een pietendiploma gekregen. 
 
Leeshoek 
In de vorige 
nieuwsbrief hebben we 
het al gemeld: in de 
gang bij het lokaal van 
groep 3 en 5 hebben 
we een  leeshoek 
ingericht, waar de 
kinderen allemaal 
minimaal één keer per 
week mogen lezen 
tijdens het stillezen of 
als uitloop na het werk. 
De kinderen genieten 
er  heel erg van. Ze 
mogen in hun biebboek 
lezen, maar op dit 
moment mogen ze ook sinterklaasboeken lezen.  
 
Lezen groep 3 
Deze week ronden we kern 4 af. De kinderen krijgen de 
aankomende week  weer  woordjes mee van kern 4, die 
thuis geoefend mogen worden. Ook is het heel goed als u 
de woordjes van de vorige kernen blijft herhalen, wanneer 
u merkt dat uw kind daar nog moeite mee heeft. 
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Kern 5: 
Uw kind kent inmiddels al heel wat letters. De komende 
weken komen daar nieuwe letters bij: de eu van reus, de j 
van jas, de ie van riem, de l van bijl, de ou van hout en de 
uu van vuur.  
Het thema van deze kern is  verhalen en vertellingen’.  

 
Rekenen groep 3:  
Er wordt op dit moment  in de klas veel geoefend met 
splitsen tot 15. Een belangrijke voorloper van de plus- en 
minsommen die ze nog gaan krijgen.  Daarnaast  zijn de 
kinderen ook  aan het rekenen met bussommen. Hoeveel 
mensen stappen er in of uit de bus? En hoeveel mensen 
zitten er daarna nog in de bus? Ook dit is een oefenvorm 
voor de plus- en minsommen.  
Daarnaast oefenen we veel met tellen tot  20, heen en 
terug  tellen  vanaf een willekeurig getal en sprongen 
maken met huppen van  twee vanaf een willekeurig getal.  
 

 
 
Rekenen  groep 5:                
Ook in groep 5 wordt hard gewerkt! Met rekenen zijn we 
bezig met vermenigvuldigen in vleksommen (nee, Sint en 
Piet hebben die vlekken niet gemaakt, die vlekken horen 
bij de som!).   

 
 
Het klokkijken krijgt deze periode ook veel aandacht 
(handig, dan weet je goed hoe laat je je schoentje mag 
zetten!). Het analoog klokkijken gaat al steeds beter en 
daarbij oefenen we met het aangeven van de digitale 
kloktijden op de analoge klok.  
Bij het onderdeel meten hebben we geleerd dat 1 meter 
hetzelfde is als 100 cm of 10 dm. Verder staat dit blok 
ordenen tot 450 op het menu en we springen nog steeds 

heel wat af: vanaf 0 tot wel 999 in huppen (van 2,3 of 5 

bv.), sprongen (10,20, etc.) en reuzesprongen (100, 200, 
etc.). 

  

Tot slot kennen we al best veel tafels. Bij de tafelsommen 
maken we gebruik van de strategie eentje meer, eentje 
minder (zie afbeelding hierboven).  
Spelling in groep 5: 
Elke dag starten we met oefenen van spelling op het 
chromebook. We doen dit door middel van Bloon waarbij 
de kinderen oefenen met woorden uit bepaalde 
spellingscategorieën. Het woord komt in beeld, het kind 
leest het woord, het woord verdwijnt en het kind moet het 
woord juist intypen. Dit kan ook thuis geoefend worden, 
uw kind weet de inlogcode. Natuurlijk doen we ook elke 
dag een dictee van 10 woorden op papier. Hierbij 
hanteren we de strategie dat de leerling de woordjes na 

afloop zelf nakijkt en eventuele foutjes verbetert.  
 
PBS  
De onderliggende waarden bij PBS 
In een vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen hoe 
belangrijk het is gedragsverwachtingen te benoemen om 
gewenst gedrag te creëren, maar PBS is meer dan het 
aanleren van goed gedrag. Het is een leefstijl met 
waardevolle waarden. Op onze school zijn veiligheid, 
verantwoordelijkheid en respect de pijlers onder het PBS- 
gebeuren. Samen vormen zij een driehoek (overal 
herkenbaar aanwezig in de inrichting van de school) 
waaraan bepaalde gedragsverwachtingen worden 
gehangen. Zoekt u ze in school maar eens op. 
Gedragsverwachtingen die aan kinderen richting geven 
wat goed gedrag is en waarop beloond wordt. In de 
lessen over PBS komen die waarden altijd weer aan de 
orde. En mocht een leerling zich niet aan de 
gedragsverwachtingen houden dan refereren we altijd 
weer naar die waarden. Uiteindelijk kunnen onze 
leerlingen  ook deze waarden allemaal benoemen. De 
komende weken staan de gedragsverwachtingen in onze  
schoolomgeving op het programma. Vraag uw kind maar 
eens hoe het de voorbeeldlessen ervaart. 
En je weet maar nooit ….   when you get a surprise! 
In de volgende PBS gaan 
we het hebben over het 
belonen en de beloon-me-
nu kaart 
Hilbrand de Jong 
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Groep 4/6 
Zowel de leerlingen als de leerkrachten hebben, 
terugkijkend op de afgelopen weken, positieve ervaringen 
en gevoelens over het werken met de splitsing van de 
groepen. Er heerst een merkbare rust in de groepen, de 
leerlingen kunnen even extra aandacht krijgen, individueel 
en in groepjes en er ontwikkelt zich een mooi 
groepsgevoel (en dus ook aandacht voor elkaar). We 
merken ook dat dit ook gevolg heeft als de groepen weer 
zijn samengevoegd: een toenemende effectieve rust. 
Deze mooie mogelijkheid om even te kunnen splitsen 
werpt zijn vruchten af en dat is fijn! 
De 8-vakkenkaart 
Zoals beloofd zijn de leerlingen van groep 6 gestart met 
de training voor het maken van het werkstuk over een 
dier. Met behulp van de 8-vakkenkaart worden 8 items 
aangereikt die de leerlingen in hun werkstuk zeker aan 
bod moeten laten komen. U kunt daarbij denken aan 
vorm, voorkomen, voortbewegen, voedsel, voortplanting 
e.d. De kinderen maken met behulp van hun chromebook 
korte samenvattingen die later worden uitgewerkt tot een 
mooi leesbaar verhaal. Deze training zal het maken van 
het werkstuk een stuk gemakkelijker maken. 
Theaterlezen 
In beide groepen zijn we begonnen met het theaterlezen. 
Een heel aantrekkelijke leesvorm, waarbij kinderen in een 
verhaal een eigen rol krijgen. Eigenlijk toneelspelen in een 
verhaal.  
Het mooie van deze leesvorm is dat leerlingen, die niet zo 
erg van lezen houden, nu heel erg betrokken zijn bij dit 
interactieve lezen. U kunt dit thuis ook oefenen met 
boeken, die u kunt lenen van de bibliotheek. 
Oudergesprekken 
De oudergesprekken van de groepen 4 en 6 vinden plaats 
op dinsdag 6 en woensdag 7 december a.s. Dit omdat 
meester Hilbrand  even een tijdje uit de running was i.v.m. 
de operatie aan zijn linkerhand.  
En dan nog even dit…. 
Er schijnt in de buurt van het lokaal van de groepen 4 en 6 
een LuisterPiet te zijn gesignaleerd……………. 

 

Kinderopvang 
Agenda 

Datum Activiteit  

5 december Sinterklaas viering met school 

  

 
Peuter- en kinderopvang 
Vorige week is onze peuter- en kinderopvanglocatie 
geïnspecteerd door de GGD op brandveiligheid, arbo-
voorwaarden, valhoogtes, inrichting, en nog veel meer. 
Wij zijn heel trots te vertellen dat alle onderdelen met 
goed beoordeeld zijn. 
Het rapport is opvraagbaar bij de GGD Drenthe. 
 
Vandaag, 1 december, hebben de kinderen van de kinder- 
en peuteropvang samen met de groepen 1 en 2 een 

pietencircuit gedaan. Er was van alles te doen: 
pepernoten bakken, pieten maken, pietengym, een 
kleurplaat maken en nog veel meer. 
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