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Algemeen 
Afgelopen dinsdag is de lente weer begonnen! 

 
De decoratiecommisie heeft de school gisteren in lente- 
en paassferen gebracht. Het ziet er weer heel gezellig uit! 
 

Basisonderwijs 
Agenda 

Datum Activiteit  

23 maart Open dag 

21 april Koningsspelen 

24 t/m 28 april Meivakantie  

29 maart Schoolhandbal  

6 april Groep 4-6 kickboksen 

12 april Schoolvoetbal  

 
 
Schoolreizen 

De leerkrachten hebben de 
schoolreizen weer geboekt. 
Hieronder vindt u een overzicht met 
data, tijden en natuurlijk de kosten.  
U kunt het bedrag overmaken naar:  
NL55RABO 0146 9587 21 o.v.v. 
naam en groep kind naar de 
Stichting steun OBOMD inzake Pr. 
Margrietschool.  
Wij verzoeken u de kosten ruim voor 

de datum van de schoolreis te voldoen, omdat de 
schoolreizen door ons ook tijdig betaald moeten worden. 
Het is dus belangrijk om uw bijdrage op tijd binnen te 
hebben. 
Mocht de betaling een probleem zijn kan, dan wijzen wij u 
op de activiteitenregeling van de gemeente. Zie bijlage. U 
kunt ook even contact opnemen met Susan de Graaf om 
samen een oplossing te zoeken.  

 
Groep 1 en 2: 
Groep 1 en 2 gaan op donderdag 29 juni op schoolreis 
naar de Sprookjeshof in Zuidlaren. We vertrekken om 
9.15 uur en zijn rond 15.00 uur weer terug.  
De kosten bedragen € 22,75 per kind. 
 
Groep 3 t/m 6 
De groepen 3 t/m 6 gaan op 29 juni op schoolreis naar 
Drouwenerzand. 
We vertrekken rond 9.00 uur en zijn rond 15.00 uur weer 
terug. De kosten zijn € 20,00 per kind. 
 
Groep 7/8 
Groep 7/8 gaat ook op 29 juni op schoolreis en wel naar 
Slagharen. We vertrekken om 09:00 uur en we zullen rond 
16:30 weer bij school arriveren. 
De kosten komen op € 32,50 per kind 
 
Talent van de maand  
De maand maart is communicatiemaand. In alle groepen 
is hieraan op verschillende manieren aandacht besteed. 
Verder zijn de Drentse veurlezers in alle groepen geweest 
en vandaag was er een open dag waarop u allemaal een 
kijkje heeft kunnen nemen in de klassen. 
In april staat het lichamelijk talent centraal. Een klein 
voorproefje hebben we deze week al gehad; de groepen 5 
t/m 8 hebben op de tennisbaan les gekregen van de echte 
tennisleraar. Helaas werkte het weer niet echt mee, maar 
de kinderen hebben het toch erg leuk gevonden. 
De schoolhandbal- en voetbaltoernooien voor groep 7/8 
komen er weer aan en groep 4/6 heeft een kickboksles. 
Op 21 april zijn de Koningsspelen. De groepen 1 t/m 4 
doen allerlei sporten en spellen rondom de school. De 
groepen 5 t/m 8 hebben een sportdag samen met de 
andere scholen uit Smilde, Bovensmilde en 
Hoogersmilde. 
U bent in beide gevallen, op school en bij de sportdag, 
van harte welkom om te kijken, mee te doen en vooral te 
helpen. Wij stellen uw hulp erg op prijs. 
U kunt zich bij de leerkrachten opgeven. 
 
Groep 4/6 
Meester Hilbrand is ziek en sinds vorige week al afwezig. 
Voor de kinderen is dat enorm jammer natuurlijk, maar juf 
Irma en meester Ed blijven gelukkig gewoon. De ouders 
van groep 4/6 worden uiteraard op de hoogte gehouden 
van de ontwikkelingen. Wij wensen meester Hilbrand veel 
beterschap! 
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Clinic kickboksen voor de groepen 4 en 6 
Op donderdagmiddag 6 april a.s. maken de leerlingen van 
deze groepen kennis met de bijzondere sport kickboksen. 
Dit in het kader van de kennismaking met andere sporten. 
De clinic vindt plaats in sportschool Queno te  Westerbork 
en begint om 12.30 uur.  De les duurt een uur. Alle 
leerlingen zijn rond 14.05 uur weer op school. De moeder 
van Tess en Ilze heeft het vervoer geregeld. Ouders die 
rijden worden verzocht om 12.00 uur op school aanwezig 
te zijn. Fijn. Alvast heel veel plezier voor iedereen! 
 

Groep 7/8 
Vrijdag 10 maart zijn we voor 
de tweede keer naar 
Hoogeveen afgereisd om 
technieklessen te volgen. 
Onder prachtige 
omstandigheden vertrokken 
we met een paar helpende 
ouders om daar ’s middags 
met hout aan de slag te 
kunnen gaan. Onder 
deskundige leiding werd 
uitgelegd hoe we moesten 
timmeren en zagen, met als 
eindresultaat een mooie 

houten Pinokkio pop. 
 De jongens uit groep 7/8 
hebben met eigen ogen 
kunnen zien dat ook de 
meisjes uit de klas 
uitstekend kunnen boren, 
timmeren en zagen! 

 
 
 
 
Groep 3 en 5 
Het mooie weer komt eraan en dat merken we in de klas 
ook. We hebben alweer geknutseld over het voorjaar en 
we hebben al een paar keer even de jas uit kunnen doen 
tijdens het buiten spelen, heerlijk!  
Ook het werken in de klas gaat natuurlijk gewoon door. 
We zijn op het moment met lezen en rekenen met het 
volgende bezig:  
Lezen groep 3: 
We zijn alweer begonnen met 
kern 9. In deze kern gaan we 
verder oefenen met  steeds 
meer nieuwe lettercombinaties. Aai, ooi, oei komen voor 
in eenvoudige woorden als ‘kraai’, ‘kooi’, ‘groei’. 
Het thema van deze kern is: ‘Hé, hoe kan dat?’. Het gaat 
over proefjes en onderzoekjes. In deze kern  gaan we  
werken aan  tweelettergrepige woorden: vijver, bakker, 
kasten, balkon, poedel’. Het zijn nog woorden zonder 
open lettergreep. Ook komen woorden aan de orde zoals: 
‘bedoel’, ‘verhaal’, ‘gezin’. 
 

In kern 9 oefenen we ook met het begrijpend lezen. 
Dat doen we op de volgende wijze: De kinderen  krijgen 
een zin of een korte tekst en daarna worden er drie 
uitspraken gedaan. Er past steeds maar een uitspraak bij 
de  tekst. 
Bijvoorbeeld: 
Els maakt een jurk. Die is voor de pop van Noor.  
Er staat ter ondersteuning ook een plaatje bij de tekst in 
het werkboekje. De mogelijkheden waaruit de kinderen 
kunnen kiezen zijn als volgt: 
 
(1) De pop is van Els.  
(2) Noor maakt een jurk.  
(3) De jurk is voor de pop. 
Belangrijk bij dit type 
opdrachten is dat kinderen 
goed controleren of het juiste 
antwoord gekozen is, door de 
zin of tekst nog eens te lezen.  
En  niet te snel denken dat 
een bepaald antwoord wel 
goed zal zijn. 
 
Rekenen groep 3:  
Met het rekenen zijn we op het moment bezig  in blok 8. 
 We werken onder andere  over de verliefde harten! 
Getallen die steeds samen 10 zijn.  

 
 
En tweeling sommen: 2 getallen  tot 10 bij elkaar tellen en 
een getal tot 20 kunnen halveren. 

 
Ook zijn we bezig met splitsen  tot 20 en maken we  +  en 
– sommen tot 20.  
Daarnaast werken we  over tijd. De kinderen kunnen al 
heel goed de hele uren benoemen op de analoge klok! 
Erg knap.  
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Gymnastiek groep 3 en 4 
Al enige tijd gaat er met de gymles van groep 3 en 4 een 
ouder mee. De moeder van Danieck Eleveld op maandag 
en de moeder van Gerben Voorn op donderdag.  
Op deze manier zijn er extra handen, waardoor we de 
kinderen beter kunnen helpen en ondersteunen bij het 
aan- en uitkleden en tijdens de gymles.  
De ouders zijn mee ter ondersteuning, de 
eindverantwoordelijkheid ligt bij de leerkracht. 
We vinden het erg fijn dat deze twee moeders elke week 
weer meegaan! 
Tennisles groep 3 en 4 
De kinderen van groep  3 en 4 hebben maandag 27 maart 
tennisles in de Emmazaal. Dit is onder gym tijd.  
Tennisles groep 5 en 6 
Maandag is groep 5 samen met groep 6 naar tennisles 
geweest op de tennisbaan. Juf Irma was erg onder de 
indruk van de slagvaardigheid van de kinderen!  Het was 
een leuke les en ondanks het slechte weer waren de 
kinderen bloedfanatiek! 
Boekbespreking, spreekbeurt en ik-werkstuk groep 5 
In groep 5 zijn ondertussen alle kinderen aan bod 
gekomen voor hun boekbespreking. Het was voor de 
meeste leerlingen  best wel spannend, maar ondanks de 
zenuwen heeft iedereen het uitstekend gedaan! Deze 
week beginnen we met de spreekbeurten en we wensen 
allen veel succes en plezier! 
Volgende week gaan we op school beginnen met het ik-
werkstuk. We zullen dan bespreken wat er precies in het 
werkstuk moet komen te staan en maken samen een 
begin. We nemen hier in ieder geval tot en met week 14 
de tijd voor. We kijken dan hoe de kinderen het oppikken 
en mocht er langer ondersteuning op school nodig zijn, 
dan bieden we dat. Het is wel de bedoeling dat het 
werkstuk uiteindelijk thuis wordt afgemaakt. De 
inleverdatum van 1 mei wordt verlengd naar 1 juni, zodat 
iedereen  ruim de tijd heeft om een mooi resultaat neer te 
zetten.  
Leesvirus groep 5 
Het project Leesvirus is afgelopen en wat heeft groep 5, 
samen met Femke, gestreden in deze wedstrijd. Op de 
website van Leesvirus kunt u in de galerij zien wat de 
kinderen gemaakt hebben en hoe hoog we (ongeveer) 
geëindigd zijn in de wedstrijd. Op maandag 3 april is 
groep 5 uitgenodigd voor het slotfeest in de bibliotheek 
van Smilde. Op het slotfeest worden alle deelnemers 
getrakteerd op een voorstelling van theater Ithaka. In de 
voorstelling spelen de hoofdpersonen uit de Leesvirus-
boeken een hoofdrol. Tijdens het slotfeest wordt ook 
duidelijk welke school het meest besmet is geraakt met 

het leesvirus (en dus 
de wedstrijd gewonnen 
heeft). We houden u 
op de hoogte!  
 
Femke, namens alle 
leerlingen van groep 5 
en beide juffen: 
hartelijk dank voor je 
tomeloze inzet!  

Rekenen groep 5 
In groep 5 zijn we met rekenen bezig met plus- en 
minsommen tot 1000. Deze sommen rekenen we uit 
tussen streepjes. Hieronder volgt een voorbeeld van een 
minsom 

 
 
Ook werken we aan deelsommen met rest:

 

 
Ingekomen: 
Palmpaasoptocht. 
In Smilde wordt op zaterdag 8 april door de Culturele 
Raad Smilde (CRAS) de jaarlijkse Palmpaasoptocht 
georganiseerd met muzikale begeleiding van een 
draaiorgel. 
De optocht begint om 14:00 uur bij de Bibliotheek aan de 
Koningin Julianastraat 65. 
Na een wandeling door enkele straten eindigen we in “Het 
Beurtschip”. 
Hier gaan we gezellig samen nog wat drinken en krijgen 
alle kinderen met een versierde palmpaasstok een klein 
paascadeautje mee naar huis. 

 
Bijlagen: 
Uitkering voor activiteiten 2017 gemeente Midden-Drenthe 
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Kinderopvang 
Agenda 

Datum Activiteit  

  

 

Onze stagiaire tot eind November 2017: 

 

Stagiaire 

  

Mijn naam is Iris Nieboer. 

Ik ben 20 jaar oud en volg de opleiding gespecialiseerd pedagogisch 

medewerker op het Noorderpoort college. 

Ik ben woonachtig in Assen. 

Vanaf 13 februari tot 17 november loop ik stage bij IKC Prinses 

Margrietschool in Smilde. 

Op de maandag en dinsdag ben te vinden op de 

peutergroep/kinderopvang en de BSO. 

Op donderdag en vrijdag ga ik naar school. 

Voor dat ik begon met gespecialiseerd pedagogisch medewerker heb ik 

mijn diploma voor niveau 3 van pedagogisch medewerker al behaald. 

Ik heb al 3 jaar ervaring in de kinderopvang en hoop hier een succesvol 

laatste stage jaar te hebben. 

 

 

 

 

 

 

Vrienden dag: 
Afgelopen dinsdag hadden we weer onze jaarlijks 
terugkerende vrienden dag. 
Bijna alle kinderen van de BSO hadden een vriendje of 
vriendinnetje meegenomen. 
We zijn begonnen met…..omdat het feest is…… samen 
taart te eten. 

 
 
 

De kinderen werden in groepjes met kleuren gedeeld 
3 Groepjes begonnen met Bingo.{samen strijden om leuke 
prijzen} 
1 Groepje begon met Schminken, en 1 groepje begon met 
eieren zoeken buiten. 
Ook was er een gouden ei verstopt bij elk groepje. 
Elk kind mocht zijn/haar gevonden chocolade ei 
meenemen en degene die het gouden ei had gevonden 
kreeg een extra prijs. 
Alle kinderen kregen een kleurplaat mee naar huis, deze 
kunnen ze inleveren t/m as maandag. 
Dinsdag ochtend zal Iris, onze stagiaire, een winnaar uit 
kiezen. 
 
We kijken terug op een super gezellige/positieve vrienden 
dag. 
 
Pasen met de jongsten 
We zijn begonnen met de eerste paas knutsel werkjes. 
1 van de werkjes is een cirkel, driehoek en vierkant te 
plakken op de juiste figuren op het Paasei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feesttttttttttttt 
Vanmorgen heeft Ilona haar verjaardag bij de peuters en 
KDV kinderen gevierd. 
Goed verwend en prachtig toegezongen door de kinderen. 
 
 
Aankomende 
dinsdag doen 
we het feestje 
nog eens 
dunnetjes over 
met de BSO 
kinderen. 
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