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Algemeen 
 
Oudertevredenheid 
Net als vorig schooljaar zijn wij heel benieuwd naar uw 
ervaringen als ouder met onze school. Wat gaat er goed, 
wat kan (nog) beter? Graag horen we van u, als 
ervaringsdeskundigen,  uw mening en tips.   Daarmee 
kunnen wij onze school alleen maar sterker maken. 
U krijgt dan ook een uitnodiging  om deel te nemen aan 
de oudertevredenheidspeiling. Deze peiling wordt 
opengezet van 12 tot en met 23 juni.   
Wij zouden het heel fijn vinden als u de 
oudertevredenheidspeiling gaat invullen zodat wij een 
goed beeld krijgen!  
 
Even praktisch: 
*Komende week ontvangt u een uitleg over het  invullen 
van de oudertevredenheidspeiling 
*Op 12 juni ontvangt u  uw gebruikersnaam en 
wachtwoord voor het Parnassys-ouderportaal. U vindt het 
parnassys-ouderportaal op: 
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/ 
Met gebruikersnaam en wachtwoord (dit kunt u eventueel 
zelf wijzigen) krijgt u toegang tot het ouderportaal en de 
NAW-gegevens.  
*Op 12 juni wordt tevens de tevredenheidspeiling voor u 
opengesteld;  u krijgt hiervan een melding met een link. 
Daarna kunt u de peiling invullen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Basisonderwijs 

Agenda 

Datum Activiteit  

25 en 26-05  Hemelvaartvakantie 

5 t/m 7 juni Pinkstervakantie 

12 juni Cybershow/virtueel lab groep 3 t/m 6 

14 juni schoolfotograaf 

13 juli Musical groep 7/8 

 
 

 
Schoolfotograaf 
Op woensdag 14 juni kunnen de leerlingen weer op de 
foto. De schoolfotograaf komt alle kinderen en groepen 
fotograferen. 
 
Facebook 
Sinds begin dit schooljaar zijn wij niet meer alleen een 
school, wij zijn een Integraal Kind Centrum, een IKC. Er is 
nu ook een nieuwe facebookpagina met die naam: 
IKCPrinsesMargrietschool 
Deze wordt beheerd door Femke van Dijk. 
Wij willen Romana heel erg bedanken voor het initiëren en 
opzetten van zo’n facebook pagina voor de school. Een 
geweldig idee en goede PR voor de school! 
 
Talent van de maand 
Op  17 mei stond er een sponsorloop op het programma. 
Wat hebben de kinderen hard gelopen. Eerst waren de 
peuters en opvangkinderen aan de beurt. Zij hebben 
samen € 294,00 bij elkaar gelopen! Wat een geweldig 
bedrag! Dit geld wordt vooral gebruikt voor de inrichting 
en aankleding van de buitenspeelruimte van de peuters 
en opvang. 
Daarna waren de groepen 1 t/m 8 om de beurt op de baan 
te vinden. Groep voor groep kwam langs en werd 
enthousiast aangemoedigd door ouders, grote broers en 
zussen, opa’s en oma’s, buren, enz.    

 
 
De Jumbo had fruit gesponsord voor de broodnodige 
energie.  
Deze week zijn de kinderen bezig het gesponsorde 
bedrag op te halen. Er is al heel wat geld binnen, maar 
nog niet alles. Het eindbedrag houdt u van ons tegoed. 
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De ouderraad en de school gaan het opgehaalde geld 
gebruiken om de school een frisse uitstraling te geven, 
passend bij de kinderen van 0 tot 12 jaar. Verder wordt  
gekeken wat voor buitenspeelmateriaal er kan worden 
aangeschaft. 
 

 
Daarnaast was er voor de kinderen van groep 3 t/m 8 een 
heuse floorball laddercompetitie, georganiseerd door onze 
buurtsportcoach Roxanne Dekker. Het hele plein was 
omgebouwd tot floorball court. Het ging erg sportief en 
gezellig! 
 
Talent van de maand 
In juni en juli staat het muzikaal talent centraal in elke 
groep. Voor de ouders van groep 7 en 8 is er natuurlijk 
een speciale afsluiting hiervan, in de vorm van een 
musical. Deze is op donderdag 13 juli in het Kompas. 
Maar ook in de andere groepen wordt aan dit talent 
aandacht besteed. 
 
Groep 7/8 
De kinderen van groep 7/8 zijn de laatste maanden druk 
bezig geweest met hun EHBO vaardigheden. Wij zijn trots 
te kunnen melden dat zij allemaal hun diploma hebben 
gehaald. Van harte gefeliciteerd allemaal! 
Van de trainers kregen zij ook nog het compliment dat ze 
allemaal zo goed en enthousiast mee hadden gedaan! 
 

 
 
Schoolreizen 
Alle groepen gaan binnenkort op 
schoolreis.  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. 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 
 
Centrale eindtoets groep 8 
Op 18 en 19 april hebben de leerlingen van groep 8 de 
verplichte Centrale Eindtoets gemaakt. Hoewel de 
voorlopige uitstroom richting vervolgonderwijs al voor 
1 maart bij de leerlingen en hun ouders bekend was 
konden ze toch nog hun advies versterken of verhogen.  
 
Het resultaat van de eindtoets is voor de scholen in 
Nederland  belangrijk. De onderwijsinspectie stelt een 
norm voor alle basisscholen waaraan ze moeten voldoen. 
Haal je  die norm niet dan kan dit gevolgen hebben voor 
de beoordeling van je school. 
 
Op woensdag 10 mei waren de resultaten van de 
Eindtoets bekend. We zitten qua opbrengsten ruim boven 
het landelijk gemiddelde! We zijn trots en blij met dit 
prachtige resultaat! 
 
Inmiddels hebben de leerlingen van groep 8 hun rapport 
van de Centrale Eindtoets mee naar huis gekregen.  
 
Leerlingenraad 
De leerlingenraad is weer een paar keer bij elkaar 
geweest. We hebben het vooral gehad over hoe het gaat 
op het plein. 
Het is fijn dat we zo’n groot plein hebben, met gras èn 
tegels. Zo kan er gevoetbald worden, floorbal gespeeld, 
overlopertje, tikkertje, knikkeren is weer in en de 
waveboards worden intensief gebruikt. 
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In de klassen wordt aangegeven dat er wat weinig groen 
is om verstoppertje te kunnen spelen. Veel grote struiken 
zijn weggehaald. 
Verder zijn er wat wensen t.a.v. speelgoed: grote 
springtouwen, losse doeltjes voor het voetballen voor de 
kleuters, goede ballen (niet te groot), enz. Zij hebben een 
heel wensenlijstje samengesteld waarvan we gaan kijken 
wat er aangeschaft kan worden.  
 
Vakantierooster 
Hieronder treft u het vakantierooster aan voor het komend 
schooljaar. Onder voorbehoud van typefouten….. 
 

Herfstvakantie  ma. 23-10-2017 vr. 27-10-2017 

Kerstvakantie ma. 25-12-2017 vr. 05-01-2018 

Voorjaarsvak. ma. 26-02-2018 vr. 02-03-2018 

Paasvakantie vr. 30-03-2018 ma. 02-04-2018 

Koningsdag vr. 27-04-2018   

Meivakantie 
incl Hemelvaart 

 

ma. 30-04-2018 

 

vr. 11-05-2018 

2e Pinksterdag ma. 21-05-2018   

Zomervakantie ma. 23-07-2018 vr. 31-08-2018 

Op vrijdagmiddag 22-12-2017 en op vrijdagmiddag 

23-02-2018 zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

 
Bijlagen: 
Uitkering voor activiteiten 2017 gemeente Midden-Drenthe 

 
Ingekomen: 

Open boerderijendag Campina 
 
Kinderopvang 
Agenda 

Datum Activiteit  

25-05 Hemelvaart 

5-06 2
e
 Pinksterdag 

 
Wij hebben ook meegedaan met de sponsorloop. Wel 
hadden wij natuurlijk een aangepast spelletjes-loop 
parcour. 
Bijna de hele peutergroep was aanwezig en deed 
enthousiast mee! Wij vonden het een geslaagde ochtend 
met een super opbrengst van 294 euro. 

Dit geld gaan wij gebruiken voor onze nieuwe 
tuin/speelgoed en de aankleding van ons lokaal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Wist u dat: 
*Norel de Vries sinds afgelopen maandag bij ons komt 
spelen op de peuteropvang. 
*Fayen Talens vanaf 19 juni bij ons komt spelen op de 
peuterpvang. 
 We wensen beide meiden veel speel en leer plezier. 
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Wist u dat: 
-we de kinderen  van de peuteropvang aan het volgen zijn 
via het kind volg systeem. 
Volgende week krijgen de kinderen briefjes mee met de 
desbetreffende avond. 
(We hebben voor een avond gekozen omdat beide ouders 
dan de mogelijkheid hebben om mee te gaan en er dan 
wat meer tijd voor een gesprek is.) 
 
Nog even voor de zekerheid: zouden jullie de kinderen 
thuis alvast willen insmeren ’s morgens! 

 
 
-De lijsten voor de zomervakantie hangen op de deur naar 
de bso. 
Zouden jullie dit in willen vullen? (Dit geldt voor Bso en 
kdv  
kinderen.b.v.d.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We zijn blij met de heerlijke temperaturen, dus kwamen 
de water pistolen uit de kast, emmers water gevuld en 
schieten maar. 
Een heerlijke activiteit met de bso kinderen. 
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