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Agenda 

Datum Activiteit  

27-6 t/m 1-7-‘16 rapportgesprekken 

04-07-2016 Schoolreis groepen 3 t/m 6   

06-07-2016 Feestelijke dag juf Rika 

12-07-2016 Musical groep 7/8 

15-07-2016   afsluitdag 

15-07-2016  12.00u Start van de zomervakantie 

 
Afscheid juf Rika 
Eind dit schooljaar gaat juf Rika met pensioen, zij heeft 
dan 27 jaar op de Prinses Margrietschool gewerkt.  
Op 6 juli is haar ‘afscheidsdag’ al werkt ze gelukkig wel 
gewoon door tot de zomervakantie!  
Ouders, oudleerlingen en andere belangstellenden 
kunnen op 6 juli tussen 16.15 en 17.00 uur afscheid 
nemen van Rika in de hal op school. 
 
Op 6 juli neemt juf Rika ook afscheid van alle leerlingen 
op school. Zij gaat langs alle klassen, waar de 
kinderen…… maar dat is natuurlijk nog een verrassing 
voor juf Rika. 
Uiteraard mogen de kinderen juf Rika dan iets geven voor 
haar pensioen. Elke groep maakt ook samen iets voor juf 
Rika.  
De afsluitdag / laatste schooldag is gewoon op 15 juli, ook 
voor juf Rika.  
Soms wil het kind op de laatste schooldag een attentie 
geven aan de leerkracht. Dit hoeft echt niet hoor! Met een 
mooie tekening of afscheidshand zijn wij ook heel erg blij!  
 
Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij!  
 
Afsluitdag 
Het duurt nog maar twee weken en dan sluiten we dit 
schooljaar af. De ouderraad is samen met juf Martine al 
druk bezig met de organisatie van een gezellige morgen. 
Hiervoor zijn zij op zoek naar 20 enthousiaste 
ouders/vrijwilligers die kunnen helpen. 
Heeft u zin en tijd? U kunt zich opgeven bij iemand van de 
ouderraad of de eigen leerkracht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verzorging schoolplanten in de grote vakantie 
Over een drietal weken is het weer zover: de grote 
vakantie! 
Voor het verzorgen van de schoolplanten zoeken we 
(een) enthousiaste ouder(s) die, net zoals meester 
Hilbrand, het fijn vindt /vinden dat kinderen in aanraking 
komen met natuurelementen in de school en daarom in de 
grote vakantie de schoolplanten (wil)(len) verzorgen.  
U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw 
kind(eren). 
 
Groep 7/8 
Musical “iKetsjer”groep 7/8 
Op dinsdag 12 juli aanstaande zullen de leerlingen uit 
groep 7/8 weer in actie komen voor de jaarlijkse musical. 
De leerlingen van de groepen 1 t/m 6 gaan de musical 
dinsdagmiddag onder schooltijd al bekijken. Voor de 
ouders  van de leerlingen uit groep 7/8 is de aanvang van 
de musical om 19:30 uur en de voorstelling zal 
plaatsvinden in “Het Kompas”. 
Voor de kinderen van groep 8 is dit het laatste grote 
optreden op onze school en zij zullen door de leerlingen 
van groep 7 en de aanwezigen worden uitgezwaaid. De 
voorbereidingen zijn in volle gang en naast de leerlingen 
is er ook een flink aantal ouders  aan het meehelpen om 
er een succes van te maken. Gezien de grootte van de 
zaal denken we aan zo’n 5 personen  per familie ruimte te 
kunnen bieden. In de pauze vindt er uiteraard weer een 
verloting plaats!  
Tot 12 juli!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 5/6 
Big Five 
Op vrijdagmorgen 10 juni gingen de leerlingen van de 
groepen 5 en 6 op excursie naar het Dwingelderveld. 
Onder leiding van boswachters en natuurkenners kwamen 
de leerlingen alles te weten over het (over-)leven van de 
adder, de kraanvogel, de ree, de das en het schaap.  
Het was een excursie uit een boekje! Een dikke tien voor 
dit initiatief van het IVN! 
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Verven 

 

 

Deze week zijn enthousiaste moeders bezig de gekleurde 
vlakken op het plein op te frissen. Het resultaat is 
prachtig! Heel hartelijk dank!!! 
 
PBS 19: Goed Gedrag Elke Dag! 
De methode Goed Gedrag Elke Dag ! wordt bij PBS op 
onze school gebruikt als waardevolle aanvulling op de 
voorbeeldlessen PBS in de klas. 
In deze methode komen de leerlingen met vaardigheden 
in aanraking om nog lekkerder in het vel te komen zitten 
en handiger met weerstanden in zichzelf en met anderen 
om te gaan. 
De methode is verdeeld in 4 grote onderdelen: leren 
omgaan met emoties, leren samenspelen, leren 
samenwerken en  leren een probleem op te lossen. 
Elk onderdeel is weer verdeeld in een reeks 
vaardigheden. 
 Bijvoorbeeld in Leren omgaan met emoties de 
vaardigheden: 
1 gevoelens herkennen en benoemen 
2 prettige gevoelens herkennen 
3 onprettige gevoelens herkennen 
4 luisteren naar de ander 
5 de G-reeks herkennen 
6 de verschillende fasen van boosheid herkennen 
7 rustig blijven 
De methode is zo opgebouwd dat de kinderen ook echt 
oefenen met deze vaardigheden en het effect ervan aan 
de lijve in de praktijk kunnen ondervinden. 
Ook de leerkrachten krijgen effectieve tips en 
aanwijzingen om nog beter met hun leerlingen om te 
gaan. 
Echt een methode, die er toe doet! 
In PBS 20: Tot slot………… 
 

 

Overblijfouders 

We kunnen nog een paar ouders gebruiken voor de 

pleindienst in het komend schooljaar. Hier tegenover staat 

een kleine financiële vergoeding. We verwijzen u naar 

eerdere nieuwsbrieven. Mocht u vragen hebben, dan kunt 

u terecht bij Susan de Graaf.  

Ingekomen 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
Langs deze weg brengen wij u graag op de hoogte van 
een nieuwe Natuurgidsenopleiding van het IVN. Deze 
start in januari 2017 in Ruinen en is ook toegankelijk voor 
geïnteresseerden uit de Gemeente Midden-Drenthe. 
IVN is een landelijke organisatie die mensen lokaal bij 
natuur betrekt. Op scholen, in Nationale Parken en in hun 
eigen buurt. Binnen de 170 lokale afdelingen van IVN zijn 
zo'n twintigduizend ervaren vrijwilligers actief. Jaarlijks 
organiseren zij met veel passie talloze excursies, 
cursussen, wandelingen, tentoonstellingen en 
opleidingen. Door deze laagdrempelige en educatieve 
activiteiten maakt een groot aantal mensen, waaronder 
veel kinderen, kennis met de natuur. Wil je meer weten 
over de natuur en daar ook wat mee doen? Kom dan naar 
de informatiebijeenkomst over deze leerzame en leuke 
cursus op 28 september in Ruinen. 
Om een idee te krijgen van de opleiding: http://ivn-
westerveld.nl/ngo/flyer_ngo_zwd.pdf 
Ook op de blogsite van het IVN staan impressiefilmpjes 
en kunt u zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst 
in september: http://natuurgidsenopleiding.blogspot.nl/ 
 

 

Vriendelijke groeten, 

Edwin Wiersema, Bernie Jenster, Fré Strating,  
Joan Jongepier, Sandra Schmidt 
 

 

Muziekinstrumenten proberen in de 

MUZIEKCARROUSEL, het kan nog!  

Saxofoon, orgel, basgitaar, harp, contrabas, toetsen, 

trompet, bugel, euphonium, zang en gitaar komen in juni 

nog aan bod in de Muziekcarrousel.   
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Het overzicht op www.muziekcarrousel.info laat alle 

resterende opties tot het einde van de maand zien:  

24-06:  Popschool, 19.30 uur Bibliotheek Westerbork 

24-06:  Contrabas en basgitauur, 19.30 uur Bibliotheek 

Beilen 

Er zijn al leuke filmpjes en foto’s gemaakt tijdens het 

eerste gedeelte van de projectmaand:  

http://muziekcarrousel.info/filmpjes/  

http://muziekcarrousel.info/halverwege-terugblik-en-

vooruitblik/ 

Maak gebruik van deze mogelijkheid om je kind in 

aanraking te brengen met verschillende soorten 

muziekinstrumenten! Aanmelden vooraf is NIET nodig. 

Kosten zijn nihil: gratis toegang op vertoon van de 

passepartout, ofwel €2,- per workshop contant te betalen.  

Dit is een project van Stichting Betoeterd, mede mogelijk 

gemaakt door de gemeente Midden-Drenthe! 

Van Huus van de Taol: 
Geef je op voor kindersongfestival ‘Het Jaor Deur’ 
(‘Met Drentse Kinderliedties’) 
Hou je van zingen? Lijkt het je leuk om op televisie te 
komen?  Vind je het leuk om in het Drents te zingen? 
Grijp je kans en geef je op voor kindersongfestival 
‘Het Jaor Deur’ !   
 
‘Het Jaor Deur’ (Met Drentse Kinderliedties) nodigt alle 
Drentse basisschoolkinderen uit om zich op te geven voor 
het songfestival dat op zaterdag 12 november zal worden 
opgenomen bij RTV Drenthe.  

Op het songfestival kunnen kinderen in groepsverband 
meedoen: als duo, trio, kwartet of groter koor tot maximaal 
20 kinderen. Dit songfestival wordt op TV Drenthe 
uitgezonden op vier zaterdagavonden in december 2016. 
Binnen het kinderliedjesproject ‘Het Jaor Deur’  werden dit 
jaar twintig nieuwe Drentse kinderliedjes gemaakt die door 
iedereen bij allerlei speciale momenten van het jaar 
gezongen kunnen worden (denk bijvoorbeeld aan: Kerst, 
Sinterklaas, Pasen, vakantie, feest, verjaardag en 
schoolreis). Deze liedjes vormen de rode draad tijdens het 
unieke kindersongfestival op tv. 
Het is de bedoeling dat uit elke Drentse gemeente één 
groep (van duo tot 20 kinderen) deelneemt aan het 
festival. Bij meer aanmeldingen worden voorrondes 
gehouden in de vorm van ingezonden opnames. De 
liedjes uit het project worden verdeeld over de 
deelnemers. Groepen van twee tot twintig kinderen 
kunnen zich aanmelden via info@huusvandetaol.nl of 
kinderliedjes@martijje.nl 
De projectgroep 'Het Jaor Deur’  (met Drentse 
kinderliedties)'  bestaat  uit zangeres Martijje, Jan Germs 
(Huus van de Taol), Jan Kruimink (Stenden Hogeschool 
Pabo Emmen) en Marinus Scholten (MS Muziekeducatie) 
en projectpartner RTV Drenthe. 

Meer informatie over het project kun je vinden via 
‘veelgestelde vragen’ in de bijlage, via de website 
www.hetjaordeur.nl of via kinderliedjes@martijje.nl of 
info@huusvandetaol.nl 
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IKC Margriet 
De bso is weer actief geweest op allerlei fronten; een 
gezellig dagje aan het strand, lekker eten samen en 
knutselen. 
 

 

 

 
 

 
 
 
Van harte welkom: 
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