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Algemeen 
De datum van deze nieuwsbrief deed me denken aan 
02-02-2002, de dag dat onze huidige koning trouwde met 
koningin Maxima, nu 15 jaar geleden. 

 
 
 
Parkeren 
Op de haal- en brengmomenten is de parkeerplaats een 
loopgebied. Dit is rond 8.15 uur en rond 14.05 uur. U moet 
de auto dan ergens anders neerzetten zodat de kinderen 
hier veilig kunnen lopen. 
Wilt u dit ook aan opa’s en oma’s melden? 
 

Basisonderwijs 
Agenda 

Datum Activiteit  

17 februari Alle kinderen om 12.00 uur vrij 

20 t/m 24 februari voorjaarsvakantie 

1 maart Rapporten mee 

2 t/m 10 maart rapportgesprekken 

 
Cras 
De Culturele Raad Smilde heeft voor de week van de 
Poëzie een gedichtenwedstrijd uitgeschreven. Onze 
groepen 3/5 en 7/8 hebben hieraan meegedaan. 
Maandag wordt in beide klassen het winnende gedicht 
bekend gemaakt en de schrijver wint natuurlijk een prijs! 
Wij zijn ook heel benieuwd! 
 
Talent van de maand  
Talent van de maand: bewegen  
Tijdens de gymles van groep 3 en 4 was er afgelopen 
maand aandacht voor de Smildeger  Kampioenschappen. 
De opa van Danieck Eleveld heeft in het kader hiervan 
twee keer lesgegeven in hardlooptechnieken. De kinderen 
waren erg fanatiek en enthousiast. Hartelijk dank voor de 
leuke gymlessen.  
Daarnaast hebben de kinderen geoefend in verschillende 
estafettevormen waarbij het samenwerken centraal stond. 

Bijvoorbeeld:  Hoe breng  je samen een bal naar de 
overkant, zonder daarbij je handen te gebruiken? Of: hoe 
verzamel met je groep zo snel mogelijk alle ballen of alle 
blokjes, die onder pionnen verstopt zijn. Wie heeft ze het 
eerst allemaal? 
Ook worden er in de klas regelmatig beweegspelletjes 
gedaan ter ontspanning tussen de lessen of,  zoals op dit 
moment, ook  tussen de Cito-toetsen door. 
 
Nog even deze herinnering: het is de schoolafspraak dat 
kinderen hun gymspullen meenemen naar de gymles.  
Geen gymspullen mee? Dan is de regel dat het kind op 
school blijft en daar een opdracht maakt.  

 
Het talent van Februari is: natuurtalent. Wij gaan ons 
bezig houden met afval. 

 
Rapporten 
In maart krijgen de kinderen de rapporten weer mee. Dit 
jaar kunnen deze digitaal ingevuld worden door de 
leerkrachten waardoor zij er iets anders uit komen te zien. 
In de volgende nieuwsbrief vertel ik daarover meer. 
De rapportmappen die we nu gebruiken blijven hetzelfde. 
Wilt u ervoor zorgen dat deze weer op school zijn?  

 
PBS  
Zoals u weet hanteren we een pleinplan.  Hierin staat 
nauwkeurig omschreven wat de gedragsverwachtingen 
zijn voor leerkrachten en leerlingen op het schoolplein. 
Tevens zijn daarin ook de consequenties beschreven als 
leerlingen zich niet aan die gedragsverwachtingen 
wensen te houden. Het pleinplan wordt aan het begin van 
elk schooljaar met de leerlingen besproken. En wat ziet u 
hier nu van op het schoolplein?  
Leerkrachten bewegen zich veel (op niet voorspelbare 
routes) op het schoolplein en maken (gevraagd en 
ongevraagd) contact  met de spelende  kinderen. 
Daarmee wordt de onderlinge band tussen leerlingen en 
leerkrachten versterkt en ervaren leerlingen dat ze 
“gezien” worden. Bovendien wordt  er proactief gehandeld 
op het voorkomen van dreigende incidenten. Dat 
leerlingen gezien worden ervaren zij ook als ze bij het 
binnenkomen van de hun klas hun leerkracht een hand 
geven. 
Bij het uitgaan van de school ziet u de leerkrachten 
eveneens op het plein. Trouwens, let u er  op dat  uw 
kind, als het op de fiets komt, het plein (binnen het 
hekwerk) lopend op komt en verlaat? U helpt door deze 
gedragsverwachting met uw kind te communiceren. 
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De effecten van dit plan zijn overduidelijk te zien; er heerst 
een gezellige sfeer op het schoolplein waarbij 
gedragsincidenten vrijwel uitblijven. 
De onderliggende PBS-waarden zijn veiligheid en 
verantwoordelijkheid. Vraag uw kinderen maar eens naar 
de PBS-waarden op onze school; 
ze kunnen die vast vlot benoemen. 
In de volgende PBS: mediation op 
het plein  
Hilbrand de Jong 
 
Groep 4-6 
Bezoek groepen 5 en 6 aan de Kolk 
In het kader van de Drentse Cultuur Academie gingen de 
leerlingen van de groepen 5 en 6 naar theater “ de Kolk”  
in Assen om een lessenserie over reclame af te ronden 
met het maken van een echte reclamefilm. De leerlingen 
waren goed voorbereid op school; zo weet nu iedere 
leerling het nut van reclame, alles over slagzinnen en 
logo’s, de overdrijvingen, het inspelen op de emotie, het 
maken van een toneelstukje, het schrijven van een story 
board en de vier camera-instellingen die worden gebruikt. 
Het  meedoen aan de acteerlessen was gewoon een feest 
en het was overduidelijk te zien dat alle leerlingen 
genoten.  De theaterdocent was aangenaam verrast over 
de hoge kwaliteit van de voorbereiding en kon direct aan 
de slag. 
Met een hoge wow-factor werden alle filmpjes in no time 
in elkaar gezet. De lessenserie wordt deze week op 
school afgerond d.m.v. het invullen van de cultuurportfolio. 
Zeker voor herhaling vatbaar! 
 
De tafels van vermenigvuldiging in groep 4 
In groep 4 zijn de tafels van 2, 5 en 10 nu afgerond en zijn 
de leerlingen begonnen met de inprenting van de tafel van 
4. Het is de bedoeling dat de leerlingen  elke veertien 
dagen een tafel leren. In elke nieuwsbrief vermelden we 
met welke tafel we aan het werk zijn. Er valt een diploma 
te verdienen als de leerlingen voor het einde van dit 
schooljaar alle tafels foutloos bij de leerkracht kunnen 
opzeggen. 
 
Vulpennen 
Na de kerstvakantie hebben de leerlingen van groep 4 
hun felbegeerde vulpen ontvangen. Met heel veel plezier 
schrijven ze daarmee met overgave. Helaas is het nu al 
zo dat een enkele leerling de vulpen al is kwijtgeraakt. De 
school verstrekt twee keer een vulpen; in groep 4 en 
groep 6. Kwijtgeraakte vulpennen/ moedwillig kapot 
gemaakte vulpennen kunnen tegen betaling van 5 euro 
worden vervangen.  
 
Groep 3-5 
Bezoek hunebedcentrum Borger groep 3 en 4 

Op 20 januari heeft groep 3 en 4 
een bezoek gebracht aan het 
hunebedcentrum in Borger. Dit in 
het kader van de Drentse 
Cultuur Academie.  

De kinderen kregen eerst een film te zien  over de ijstijd 
en de hunebedbouwers. Daarna kregen we een 
rondleiding in het museum waarbij van alles werd 
uitgelegd over het leven van de hunebedbouwers  en het 
ontstaan van hunebedden.  
We hebben met elkaar een echt  hunebed  bekeken en 
we mochten er ook even in!  Ook hebben we door middel 
van het nemen van stappen gemeten hoe groot het 
hunebed is. Wel 23 meter lang!  
Daarna gingen de kinderen in twee groepen uit elkaar, 
waarbij de ene groep vuur en meel  leerde maken op de 
wijze zoals de hunebedbouwers dat ook deden. De 
andere kinderen waren de jagers en mochten met een 
echte pijl en boog gaan schieten. Later werden de 
groepen afgewisseld. Het was een hele leerzame dag.  
 

De moeders van 
Danieck en Daphne 
waren mee als extra 
begeleiding, dank 
hiervoor! 
Er zijn deze ochtend  
foto’s  gemaakt,  die zijn 
binnenkort op de website 
te zien. 
 

 
Nieuws uit groep 5 
In groep 5 zijn de leerlingen bezig geweest met het maken 
van een elfje, een gedicht van elf woorden in een vast 
rijmschema. Het onderwerp van het gedicht was humor en 
er kwamen de leukste en lolligste gedichten uit de pen. De 
gedichten hebben we daarna op een groot vel geschreven 
en voorzien van een mooie tekening. En daarmee doen 
we nu mee met de gedichtenwedstrijd van Cras, dus we 
zijn zeer benieuwd of het in de smaak zal vallen van de 
jury.  

  
 
Een update over het leesvirus: onder de enthousiaste 
leiding van Femke (onze klassenouder) storten de 
kinderen zich elke woensdagochtend op de opdrachten 
van de leesviruswedstrijd. We waren keurig op tijd met het 
inzenden van de oplossingen van de eerste twee weken, 
dus we staan (tot nu toe) mooi hoog in het klassement. De 
creatieve opdracht “hoe ziet jouw leesvirus er uit?”  is ook 
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al ingeleverd. Bent u benieuwd naar het eindresultaat, dan 
kunt u in de galerij van de site leesvrius.nl de foto’s zien. 
Ook staat een kleinere versie op de kast in onze 
leeshoek.  Een grote pluim voor Femke en groep 5, wat 
een creatieve talenten! 
 
Filmmiddag 

 
 
Op 22 februari organiseert Cras een filmmiddag voor 
kinderen van 8 – 12 jaar. De film Belle en Sebastiaan is te 
zien in de bibliotheek van Smilde. 
Aanvang: 14.00 uur 
Entree:    € 2,50 
Begeleiders gratis. 
 
Bijlagen: 
- discozwemmen zwembad de Smelte 
- Trainingen jeugd en gezin voorjaar 2017 

 
Kinderopvang 
Agenda 

Datum Activiteit  

  

 
Peuter- en kinderopvang 
Het is de week van de nationale voorleesdagen. 
Het boek De kleine Walvis staat centraal 

   
Verschillende werkjes hebben we gemaakt, kleine walvis  
beplakt, een vis gekleurd en in- geverfd met ecoline. 

 
We hadden deze 
week 2 gast -
voorlezers, 
hiernaast is 
Marijke Fokkema 
{directrice opvang 
Kits Primair} te 
zien, zij heeft het 
boek: De kleine 
walvis 
voorgelezen. 
 

    
      
Meteen na Marijke kwam Lianne Jacobs, docent dans en 
expressie.   
We kregen 2 gastlessen van het ICO aangeboden en 
hebben  er voor gekozen om dit aansluitend aan 1 van de 
voorlees ochtenden te doen. Ook Lianne had het thema 
de kleine walvis meegenomen in het dans thema. 
We zijn hiervoor in het speellokaal geweest. 
 

 
 
Afgelopen dinsdag kwam meester Dolf Dekker (cluster 
directeur van o.a. IKC de Margriet)  voorlezen, heerlijk op 
de kussens tussen de kinderen.  Meester Dolf las het 
boekje: Boer Boris gaat naar zee voor. 
 
 

  Geniet van de en  
                    proost op een mooi nieuwjaar 
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