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Agenda 

Datum Activiteit  

september Wetenschap en techniekmaand 

21 september Wethouder Bent opent de 1
e
 

vergadering leerlingenraad 

30 september Afsluiting wetenschap & 
techniek 

1, 2 oktober Weekeind van de wetenschap 

oktober Interpersoonlijk talent 

5 t/m 16 oktober Kinderboekenweek  

17-10-2016 Herfstvakantie 

 
Leerlingenraad en de wethouder 
Mogen wij aan u voorstellen:  
- Myrthe Heres uit groep 5 
- Noa Oldenbeuving uit groep 6 
- Tess Roetert Steenbruggen uit groep 7 
- Kira Lamein uit groep 8 
Deze vier leerlingen zijn door hun groep gekozen voor de 
leerlingenraad.  
In het eerste overleg hebben we samen besproken wat 
we zoal gaan doen/bespreken en welke taken daarbij 
horen. 
De vier leden hebben een  document meegekregen 
waaruit wij samen gaan bepalen wat bij ons past en hoe 
we het willen vormgeven. 
Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte! 
 
Op 21 september komt de wethouder van onderwijs van 
de gemeente Midden Drenthe, meneer Bent, de eerste 
officiële vergadering van de leerlingenraad openen. 
De kinderen en ouders van groep 5 t/m 8 zijn van 
harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 
Om 11.30 uur opent de wethouder de vergadering in de 
grote hal en om 12.00 uur sluiten we weer af. 
 

 
 
Informatie avonden 
Vanavond is de informatie avond van de groepen 
instroom, 1 en 2. De informatie avonden van de andere 
groepen zijn eerder deze week gehouden.  

 
Het was voor ons fijn om zoveel ouders te zien en te 
spreken. 
Mocht u niet in de gelegenheid (geweest) zijn om te 
komen, dan kunt u het beste even bij de leerkracht 
informeren naar de belangrijkste dingen. Vaak worden er 
ook praktische zaken besproken die erg handig zijn om te 
weten, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. 
 
Vrijwilligers gevraagd: 
Ook dit schooljaar helpen er weer een aantal vrijwilligers 
mee op het plein tijdens de pauze van de kinderen van 
12.00 tot 12.30 uur. 
Momenteel zijn we op zoek naar mensen die toezicht 
willen houden op het plein op maandag. 
Voor uw inzet bieden wij een vergoeding van € 4,50 per 
keer. 
Heeft u interesse of wilt u eerst meer weten, dan kunt u 
contact opnemen met Diana Eleveld via az@obomd.nl 
 
Voorlichting voortgezet onderwijs 

Het voortgezet onderwijs 
geeft geen 
informatieavonden meer 
op de basisscholen. De 
scholen voor voortgezet 
onderwijs organiseren 
daarvoor  in de eigen 
scholen open dagen, doe-
dagen, oriëntatie- en 
informatieavonden.  
In de bijlage vindt u een 
informatiebrief van de VO-

scholen Assen. Wij geven zoveel mogelijk informatie door 
en de ouders van leerlingen in groep 8 dienen zelf ook 
alert te zijn. 
 
Jumbo actie 
De Jumbo heeft op dit moment een actie waarbij 
gespaard kan worden voor een school. Zoals velen van u 
al hebben opgemerkt, doen zowel de Prinses 
Margrietschool als de Schutkampen niet mee.  
Natuurlijk is het een mooie gelegenheid om wat extra geld 
binnen te krijgen, vanuit dat oogpunt is het uiteraard 
jammer dat wij niet meedoen. Desondanks hebben de 2 
scholen toch samen besloten om niet mee te doen. Dat 
heeft meerdere redenen, waarvan de Jumbo overigens 
ook op de hoogte is gesteld.  
Het voert te ver om hierover uit te weiden, u bent echter 
altijd van harte welkom als u meer wilt weten. 
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Talent van de maand september 
Deze maand staat het talent Wetenschap & Techniek 
centraal. Alle groepen zijn op hun eigen niveau bezig met 
bouwen, onderzoeken, oplossingen zoeken voor 
technische problemen, het weer en klimaat. Verderop kunt 
u hierover meer lezen. 
Ter afsluiting van deze maand kunnen de ouders van alle 
groepen een kleine tentoonstelling en/of foto’s, buiten de 
deuren van de lokalen, bewonderen op  30 september 
’s ochtends onder schooltijd. De kinderen blijven wel 
gewoon in de klassen, die zijn natuurlijk hard aan het 
werk. 
 
De Kinderopvang is ook druk geweest met Wetenschap & 
Techniek: 

 
 
Het weekeind van 1 en 2 oktober is 
landelijk het “Weekeind van de 
wetenschap”. Op meer dan 250 
locaties in Nederland kun je achter 
de schermen kijken, leuke 
activiteiten doen en bedrijven, 
universiteiten en andere instellingen 
bezoeken. 
Zo rondom Smilde kun je natuurlijk 

naar de sterrenwacht in Dwingeloo, in het natuurmuseum 
Fryslân kun je allerlei testen doen over beweging en in 
Groningen hebben zowel de rijksuniversiteit als het 
Zernike college allerlei spannende en leuke activiteiten. 
Op http://www.hetweekendvandewetenschap.nl/ 
en in de bijlage vindt u een overzicht van alle activiteiten. 
 
Groep 1  
Wetenschap en techniek 
De septembermaand staat in het teken van wetenschap 
en techniek. In de groep maken kinderen kennis met dit 
thema door het werkje wat ze deze week maken, namelijk 

een papegaai die je met een stokje kunt laten verdwijnen 
en weer terug kunt laten verschijnen. In de hal kunnen de 
werkjes worden bewonderd. 
Op het plein zijn een aantal kinderen bezig geweest met 
het bouwen van een muur met blokken. Hoe kunnen de 
blokken het beste worden opgestapeld, zodat er een 
stevige muur ontstaat. Vragen die van te voren kunnen 
worden gesteld en waar kinderen dan over moeten 
nadenken voordat ze een muur te bouwen.  
 

        
 
Maar ook bouwen we een hoge 
toren, zó dat de toren weinig kans 
heeft om om te vallen. 
In de bouwhoek hebben kinderen 
hiermee geëxperimenteerd. 
 
 
 
Groep 4 en 6 
Wetenschap en techniek 
In deze septembermaand, die in het teken van 
wetenschap en techniek staat,  houden de leerlingen van 
de groepen 4 en 6 zich bezig met overspanningen. Te 
denken valt aan sterke dragende bruggen en het maken 
van een kubusgebouw. Het laatste kunt u aan het eind 
van de maand bewonderen in onze hal; de leerlingen zijn 
hard aan het bouwen! 
Schrijven groep 4 
Bij de start van het nieuwe schooljaar besteden we in de 
groep 4  veel aandacht aan het schrijven. Het blijkt dat 
veel kinderen zich al op heel jonge leeftijd een verkeerde 
pengreep en zithouding hebben aangeleerd. Door 
gerichte oefeningen en extra schrijftijd gaan we het 
schrijven verbeteren.  
Mentorlezen groep 4 
Zoals u vast al heeft gehoord van uw kind, lezen we in 
groep 4 van dinsdag t/m vrijdag van 8.15 tot 8.30 uur met 
een mentor in Vloeiend & Vlot van onze leesmethode 
Estafette. De leerlingen van groep 6 begeleiden de 
kinderen tijdens dit proces. In deze oefentijd leren de 
kinderen langere woorden handig te overzien, bekende 
woorddelen snel te herkennen, de juiste 
ademhalingstechniek te hanteren en de leesmotivatie te 
verhogen. Bovendien beginnen we in groep 4 ook al 
voorzichtig met begrijpend lezen; hele korte lesjes over 
wat bijvoorbeeld een tekst is en wat een leesdoel kan zijn. 
Na de kerstvakantie begint voor de leerlingen van groep 4 
het echte werk met onze digitale methode Leeslink. 
Begrijpend lezen groep 6 
In groep 6 hebben we dit schooljaar extra tijd ingeruimd 
om de resultaten van het begrijpend lezen te verhogen.  
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Het blijkt in de praktijk dat onze methode Leeslink niet 
naadloos aansluit bij de vraagstelling van het Cito. Met 
behulp van Cito oefenboekjes gaan we leerlingen leren 
hoe ze effectiever moeten omgaan met deze 
vraagstelling.   
Gehoorbescherming 
Als uw kind aangeeft moeite te 
hebben met het omgevingsgeruis 
van de combinatiegroep en zich 
daardoor niet goed kan 
concentreren waardoor het werk 
niet afkomt e.d. kunt u overwegen 
uw kind een gehoorbeschermer  
mee naar school te geven. Uit 
onze ervaringen blijkt dat de 
ruisreductie enorm is en het kind zich er heel prettig bij 
voelt. 
De tafels van vermenigvuldiging 
Deze week zijn  we in groep 4 begonnen met het aanleren 
van de tafels. Het is de bedoeling dat alle leerlingen aan 
het eind van dit schooljaar de tafels in ieder geval op rij uit 
hun hoofd kunnen  opzeggen. In groep 6 krijgen de 
leerlingen ook regelmatig herhalingstrainingen met de 
tafels.  
 
Verzorging schoolplanten 
Dankzij de moeder van Finn uit groep 6, de moeder van 
Marit uit groep 4 en juf Ilona van Solkeren  hebben onze 
schoolplanten een prima verzorging gehad tijdens de 
zomervakantie. Alle planten staan weer uitbundig te 
stralen in onze hallen en klassen.   
Dank jullie wel! 
 
Talent van de maand 

 
 
Het talent van de maand oktober hangt samen met het 
Kinderboekenweek thema. Deze maand staat het 
interpersoonlijk talent centraal, oftewel samenwerken, het 
groepsgevoel, je relatie met familie. 
 

PBS 1 
De eerste weken van het nieuwe schooljaar zijn  weer  
achter de rug en het is heel mooi te zien hoe onze 
leerlingen genieten van de groepsvormingsactiviteiten 
waaronder bijvoorbeeld het maken van een verjaardags-

kalender, het bedenken van klassenafspraken, 
samenwerkingsspelletjes en natuurlijk PBS. Er heerst  
een goede sfeer in onze klassen; er worden veel smileys 
uitgedeeld  en de eerste beloningen zijn al weer 
geïncasseerd.  
Maar ……wat is PBS ook al weer?  
De meesten van u zullen zich nog wel herinneren dat 
deze letters staan voor Positive Behaviour Support; een 
uit Amerika afkomstige methode om goed gedrag aan te 
leren. Dit gebeurt door het uitspreken van 
gedragsverwachtingen, deze zichtbaar te maken in de 
school, te oefenen en belonen en vervolgens  als gewoon, 
normaal aanvaardbaar gedrag te integreren. 
Uit ervaring blijkt dat kinderen zich hierdoor veiliger en 
vertrouwd voelen, dat het zelfvertrouwen toeneemt, er een 
prettig schoolklimaat ontstaat met het bijkomend voordeel 
dat de leerlingen ook nog betere resultaten behalen.  
PBS gaat uit van het standpunt: “Goed gedrag kun je 
leren”. Deze methode is in de thuissituatie ook heel goed 
te gebruiken.  
De afgelopen weken zijn de gedragsverwachtingen vooral 
aan bod gekomen bij het maken van de klassenafspraken. 
In PBS 2 gaan we het hebben over de kracht van taal in 
PBS . 
Hilbrand de Jong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliotheek! 
Voor onze bibliotheek op school zijn we nog op zoek naar 
een ouder/verzorger die op donderdagen mee wil helpen 
met het uitlenen van boeken aan de groepen 3 t/m 8 voor 
ongeveer 1 keer per 3 weken. 
 
Opgave kan bij Elze Jalving (leerkracht groep 1) 
 
 
Groep 7 en 8 
De informatieavond voor de bovenbouw is alweer achter 
de rug en er was, ondanks het prachtige weer, een 
behoorlijke opkomst. De gang van zaken in de klas is 
besproken en er is verteld dat we nu ook in groep 8 
begonnen zijn  met het werken met de Chrome Books. 
Het is leuk om te zien hoe snel de kinderen het werken 
hiermee zich eigen weten te maken. Op de avond gaf 
Jolanda Kleiker aan dat zij de 
coördinatie op zich wil nemen voor 
het inzetten van hulpmoeders en - 
vaders voor dit schooljaar. Bij 
voorbaat vast dank voor het 
aanbieden van een helpende 
hand van velen! 
 
Meester Gerco 
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Peuteropvang 
De peuteropvang is ook alweer even op gang. Onder 
deskundige leiding zijn de peuters druk bezig geweest. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingekomen/Bijlagen: 
 
Obstakel Run 

Via deze weg willen wij u op hoogte stellen van de 
gezamenlijke activiteit die wordt georganiseerd door de 
tiener- / jeugdsozen uit Westerbork, Smilde, Beilen en 
Bovensmilde. Op vrijdag 7 oktober organiseren wij de 
tiener/jeugdsozen Westerbork, Beilen, Smilde en 
Bovensmilde) een Obstakel Run in Witteveen. Alle jeugd 
vanaf 10 jaar kan mee doen. Er zijn drie 
leeftijdscategorieën met ieder een andere afstand: 
 
10 – 13 jaar: 3 km. 
13 – 16 jaar: 5 km. 
16+:  7 km. 

Een flyer met informatie is nog niet binnen, maar deze 
houdt u tegoed.  

Bijlagen: 
 

1. Nieuwsbrief VO-scholen  
 

2. Gezocht talent Eyeworks     
 

3. Poster_weekend_wetenschap_2016.pdf 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info.margrietschool@obomd.nl
http://www.kitsprimair.nl/prinsesmargrietschool
http://kitsprimair.nl/prinsesmargrietschool/wp-content/uploads/sites/14/2016/09/nieuwsbrief-VO-scholen-Assen-gr.-7-8.pdf
http://kitsprimair.nl/prinsesmargrietschool/wp-content/uploads/sites/14/2016/05/Gezocht-Eyeworks.pdf
http://kitsprimair.nl/prinsesmargrietschool/wp-content/uploads/sites/14/2016/09/poster_weekend_wetenschap_2016.pdf

