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Algemeen 
Gevonden voorwerpen 
Op school, onder de bar bij de keuken staat een mand 
met gevonden voorwerpen. Er zit weer een behoorlijke 
verzameling in. Wilt u vóór de kerstvakantie even kijken of 
er wat van uw kinderen bij zit? 
 
Kerstvakantie 
Op 23 december zijn alle kinderen van groep 1 t/m 8 om 
12.00 uur vrij. De kinderen lunchen dus thuis. 
 

Basisonderwijs 
Agenda 

Datum Activiteit  

22 december afsluiting creatief talent, ook 
voor ouders  

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 en talent van de maand 
Afgelopen weken is de leerlingenraad bezig geweest met 
een talentenafsluiting rond de kerst waarbij kinderen hun 
talenten kunnen laten zien en horen.  
Daar is het volgende uitgekomen: 
Op donderdag 22 december is er van 13.00 – ca 13.50 
uur een talentenshow. Uit alle groepen zijn er kinderen die 
iets van hun talent laten zien en u bent van harte welkom 
om te komen kijken. 
Het is in de grote hal van school. 
 
Talent van de maand  
Januari staat in het teken van het lichamelijk talent. Op 
onze website: http://margrietschoolsmilde.nl/  kunt u foto’s 
vinden van de afgelopen activiteiten op school: 
lampionnenshow, fietsenkeuring en natuurlijk Sinterklaas! 
 
Sinterklaas 
5 december was een prachtige dag! Een mooie bus, 
iedereen mocht een ritje mee, het weer werkte mee, er 
was een leuk programma voor de kinderen van groep 1 
t/m 4. De midden- bovenbouw had prachtige surprises 
gemaakt. Sinterklaas was erg gezellig. Kortom, het was 
een zeer geslaagde dag! 
Onze grote dank aan de OR en Sinterklaascommissie 
voor de geweldige dag die wij hebben gehad! 
 

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. 
  
Groep 1/2  Letters 
De afgelopen maanden hebben we al heel wat nieuwe 
letters geleerd. We zijn begonnen met de B van boek, de  
Z van zee, de V van vos en de L van Lies. Natuurlijk 
hadden we de afgelopen 2 weken de P van piet en als 
laatste dit jaar de K van kerst. Er zijn een heleboel 
kinderen die naast deze letters ook al andere letters 
kennen. 
 
Kerstbakjes 

Gisteren hebben we 
mooie kerstbakjes 
gemaakt. De kinderen 
zijn heel erg actief 
bezig geweest om 
een mooi kerststuk te 
creëren.  De kleuters 
deden dit onder 
begeleiding van een 
aantal ouders en de 
leerlingen groepen 3 

t/m 8 zijn na de pauze hard bezig geweest. Het resultaat 
mag er zijn!   Alle ouders die hebben geholpen: hartelijk 
bedankt! 
 
Kerstdiner 
Op 22 december gaan we samen met de kinderen eten op 
school. De kinderen kunnen om 16.45 uur gebracht 
worden, zodat wij om 17.00 uur ook echt kunnen 
beginnen met eten. We eten van 17.00 – 18.00 uur. 
U bent in die tijd van harte welkom op het plein voor 
warme chocolademelk, een kniepertje en voor € 0,50  
kunt u, indien gewenst, een kom snert kopen.  
 
Denkt u erom de volgende dingen mee te geven: 
- een bord 
- bestek 
- een beker 
- een tas om dit in te doen 
Alles graag voorzien van naam. 
 
Heeft u een warm gerecht gemaakt, wilt u 
dan een warmhoudplaatje meegeven? 
(Ook met een naam erop liefst!) 
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Portretrecht 
Soms zien we nog ouders kinderen fotograferen in de 
school. Dit mag helaas echt niet. Ook als het alleen uw 
eigen kind betreft is de kans binnen de school te groot dat 
er toch andere kinderen opkomen.  
Als er met een mobieltje gefotografeerd wordt is de kans 
aanwezig dat er thuis door kinderen mee gespeeld wordt 
waardoor er, per ongeluk, toch iets met zo’n foto  kan 
gebeuren. 
Wij zorgen voor foto’s bij speciale gelegenheden en 
plaatsen die op de website. Hiervoor vragen wij een ouder 
om dit te doen, of we doen het zelf. Wij screenen alle 
foto’s die we plaatsen. Kinderen die niet op een foto 
mogen kunnen we er dan uit filteren zodat er ook op dit 
gebied sociale veiligheid kan zijn op school. 
 
PBS  Belonen en de beloon-me-nu kaart 
Een zeer krachtig middel binnen PBS is het bekrachtigen 
van goed gedrag door het te belonen. Op onze school 
gebeurt dit met smileys die we te pas en te onpas 
onverwacht uitdelen. (You never know when you get a 
surprise.) De smileys worden verzameld op de  
“ beloon-me-nu kaart”, die in alle klassen aan de muur 
hangt. Daarop kunnen zowel leerlingen als leerkrachten 
zien hoe de stand van zaken ervoor staat. Naast deze 
muur hangt een lijst met beloningen. 
De te belonen gedragsverwachtingen zijn afgestemd op 
de leeftijd en de groep van de leerlingen. Zo leren we 
leerlingen in de onderbouw bijvoorbeeld hoe een goede 
toiletgang gaat en in de bovenbouw hoe je een 
meningsverschil kunt uitpraten. Naast onze PBS-
handleiding gebruiken we hiervoor “ Goed gedrag, elke 
dag”.  
De smileys worden elke week op een vaste tijd 
ingewisseld voor een beloning. Die beloningen bedenken 
de leerlingen veelal zelf. Beloningen mogen geen geld 
kosten en het mag geen snoep o.i.d. zijn.  
We ervaren dat onze leerlingen heel goed in staat zijn 
hele leuke beloningen te bedenken. Een aantal 
voorbeelden hiervan zijn: op de stoel van de leerkracht 
zitten, een knuffel mee nemen, het begin van een 
gymnastiekles bedenken en het luisteren naar je favoriete 
muziek tijdens een handvaardigheid les. Na elke cyclus 
van dertien weken, gelijktijdig met het ingaan van een 
nieuw groepsplan, wordt er een nieuwe lijst met 
beloningen opgesteld. 
Het bekrachtigen van gedragsverwachtingen en goed 

gedrag is ook prachtig thuis te gebruiken. Probeert u dat 

maar eens en sta versteld over het resultaat! 

In de volgende PBS: “Stop!”  zeggen 
 
Groep 3-4 
Net als elk jaar gaan vanaf de kerstvakantie de kinderen 
van groep 3 en 4 zelfstandig naar binnen. Ouders mogen 
tot de deur mee en nemen daar afscheid.  
Dit is een deel van het oefenen en groeien in 
zelfstandigheid: jas aan en uit doen, alle spullen in de 
luizentas stoppen, tassen en jassen aan de kapstok 

hangen, schoenen aan en uit trekken, veters strikken, 
enz.  
 
Groep 7/8 
Groep 7/8 heeft ook dit jaar weer een mooi bedrag 
opgehaald door de verkoop van kinderpostzegels. Er is 
voor bijna 2000 euro aan postzegels verkocht, zodat vele 
kansarme kinderen in Nederland en in het buitenland 
weer kunnen worden geholpen! Alle kinderen ontvingen  
een Shaun het schaap stickervel als dank voor de 
bewezen diensten.  
Verder heeft groep 7/8 de afgelopen maand les gekregen 
van de rijdende popschool. Als afsluiting mochten de 
kinderen voor een aantal medeleerlingen optreden met 

hun eigen 
“klassenband” 
bestaande uit 
gitaristen, 
drummers, 
toetsenisten en 
zangeressen. 
Het klonk 
behoorlijk strak 
en wie weet gaan 
we van een 
aantal 
muzikanten nog 
wel wat horen in 
de toekomst! 
 

 
Schoolplanten en kerstvakantie 
De moeder van Finn Stockford uit groep 6 heeft weer 
aangeboden de schoolplanten te verzorgen in de 
komende kerstvakantie. We zijn haar heel erkentelijk voor 
dit mooie gebaar en bedanken haar al vooraf. Super!  
 
Groep 4-6 
Bibliotheek  
Groep 6 is vandaag, donderdag, naar de bibliotheek 
geweest en heeft daar een leuk en leerzaam programma 
gedaan.  
Patat 
Marit Dekker heeft de hoofdprijs gewonnen van de 
ondernemersvereniging Smilde, met de kleurplaat van 
Sinterklaas. Zij mag met haar groep een patatje gaan eten 
bij café Radix.  
Het bedrijf van Huib Landegent sponsort hierbij het 
drinken en een kroket/frikadel. Dankjewel Huib!  

 
De school zorgt ervoor dat groep 6 natuurlijk ook mee 
mag. 
 
Bijlage: 
Discozwemmen 16-12-2016 zwembad de Peppel 
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Kinderopvang 
Agenda 

Datum Activiteit  

10 januari nieuwjaarsbuffet 

 
Peuter- en kinderopvang 
In tegenstelling tot wat in de kerstbrief stond is het 
nieuwjaarsbuffet van de kinder- en peuteropvang op 
dinsdag 10 januari 2017. Onze excuses voor de 
verwarring. 
 
De december maand zijn we goed begonnen, met het 
super leuke Sinterklaasfeest. 
De peuter en KDV kinderen hebben allemaal een 
cadeautje gekregen. 
En voor de peuter/KDV groep en de BSO groep had de 
Sint ook groepscadeaus meegenomen. 
De jongste groep kan heerlijk gaan spelen met toet toet 
garage en een leuk spel van Bumba wat gaat over 
verschillende kleuren en tellen. 
De BSO kinderen hebben nieuwe skeelers met 
bescherming, het  spel levensweg 2 puzzels  en 2 nieuwe 
spellen voor de Wii. 
 
We willen de Sint en zijn Pieten bedanken voor de leuke 
cadeaus en de Sint commissie van de Prinses 
Margrietschool voor het leuke Feest op school. 

 
Nadat we de 
Sint hebben 
uitgezwaaid, 
hebben we 
even rust op de 
groepen erin 
gebracht. 
Het is 
spannend 
genoeg deze 
maanden met 

alles wat er gebeurt. 
Sinds begin deze week zijn de kerstbomen en 
kerstknutsels een  feit. 
Knus de lampjes en de mooie kleurtjes in de kerstboom. 
Volgende week donderdagochtend gaan we  kerst 
ontbijten met alle peuters en KDV kinderen en sluiten we 
het jaar af.  
 
In de vakantie zijn Ilona en ik natuurlijk ook van de partij, 
en staan er leuke activiteiten op de planning. O.a. 
kerstkoekjes bakken, oud Hollandse spelletjes, en 
oliebollen eten. 
 
Wist u dat: 
 
*Er van allerlei mogelijkheden zijn voor opvang. 
Bijv.  flexibele opvang , alleen vakantie opvang, een 
strippenkaart voor bijv. ”mocht er een uurtje zijn wat u niet 
kunt overbruggen”. 

*De peuteropvang nu op 3 dagdelen mogelijk is 
maandag/dinsdag/donderdag 
*U gerust een kijkje kunt komen nemen, of vrijblijvend een 
informatie pakket kunt komen ophalen. 
 
Wij willen iedereen een knallend, liefdevol en vooral 
gezond nieuwjaar Wensen 
 
Liefs Ilona en Diana 
 
 
 

 
 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alle medewerkers van het IKC Prinses 
Margriet wensen u heel fijne 
kerstdagen, een goed uiteinde en een 
fantastisch 2017! 
 
 
 
 
                   Geniet van de kerstdagen en  
                    proost op een mooi nieuwjaar 
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