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Algemeen 
Gevonden voorwerpen 
Kijkt u af en toe in de gevonden voorwerpen mand in de 
hal van de school? Er liggen weer aardig wat jassen, 
broeken, gymspullen en zelfs broodbakjes in. 
Einde van dit schooljaar gaan de overgebleven spullen 
naar Humanitas. 

 
 

 
Basisonderwijs 

Agenda 

Datum Activiteit  

3 t/m 7 juli Rapportgesprekken 

13 juli Vrijwilligers koffietijd 

13 juli Musical groep 7/8 

21 juli Laatste schooldag alle kinderen om 
12 uur vrij! 

 
Leerlingenraad 
Er is heel veel geld binnengekomen van de sponsorloop, 
dat is geweldig! Een deel hiervan mocht gebruikt worden 
voor speelgoed voor de groepen. De leerlingenraad is bij 
alle groepen geweest om hun wensen te inventariseren. 
Afgelopen dinsdag hebben we al een deel kunnen 
bestellen samen.  

 
Samen zoeken 
op de 
chromebooks 
was erg leuk! 
 
 
 
 
 

 
 

 
Aan alle vrijwilligers / helpende ouders 
Er hebben heel veel mensen geholpen om ook dit 
schooljaar weer tot een succes te maken: de ouderraad, 
de klassenouders, bieb ouders en opa’s en oma’s, 
verkeersouders, alle feestcommissies, sportdag 
hulpouders, opruimende moeders, rijdende ouders en alle 
andere helpende handen die ik hier nog vergeet.  
Graag willen we jullie allemaal bedanken voor jullie hulp.  
Vandaar dat iedereen die dit jaar heeft meegeholpen 

van harte welkom is op donderdag  

13 juli van 8.15 – 8.45 uur voor een kopje koffie/thee op 
school. 
 

Schoolreis groep 1 en groep 1/2  
Donderdag 29 juni hebben 
we een geweldige dag gehad 
in Sprookjeshof Zuidlaren! ’s 
Morgens hebben we 
gespeeld in  de 
buitenspeeltuin en hebben 
we in kleine groepjes het 
sprookjesbos (met Hans en 
Grietje, Sneeuwwitje, 
Doornroosje en nog vele 
anderen) bezocht. ’s Middags 
(na de patat!) hebben we ons 
uitgeleefd in het Kabouter 

Klauter Kasteel, een prachtige indoor speelhal. De dag 
was veel te snel om! Racquel. Marga, Kasia, Djieuwke, 
Johanneke, Inge: heel erg bedankt voor jullie begeleiding 
en gezelligheid! 
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Bieb op school 
Voor het komende schooljaar 2017/2018 hebben we op 
school 3 ouders nodig om te helpen tijdens het ruilen van 
de boeken in de schoolbibliotheek. Er gaan namelijk 2 
ouders stappen; zij hebben kinderen die nu in groep 8 
zitten en van school gaan. .   
De bibliotheek op school wordt door zeer enthousiaste 
ouders gerund. 
Als het je leuk lijkt om 1 x per 3 weken een ochtend  een 
biebdienst te draaien en je wilt dit team wel komen 
versterken, dan kun je je opgeven bij de leerkracht van 
groep 1,  Elze Jalving. Ook voor nadere informatie kun je 
bij haar terecht. 
 
Schoolreis groep 7/8 
De dag in Slagharen was erg leuk en geslaagd. We 
hebben zelfs een groepsfoto gemaakt.   
Meester Gerco is wat nattig teruggekomen, maar dat 
kwam omdat hij voorin in de waterbaan wilde zitten. 
Verder is alles goed gegaan. 

 
 
8-baan:  Musical groep 7 en 8 
Donderdag 13 juli is het tijd voor de 8-baan! Iedereen 
wordt meegenomen door de 8 jaren basisschool die groep 
8 er bijna op heeft zitten! Voor wie durft in te stappen: 
vanaf 19:00 uur zitten er bekende gezichten klaar bij het 
Kompas om u een entree te overhandigen! We maken 
een reis door de basisschooltijd van de kinderen in een 
echte ´8´- baan. De voorstelling start om 19:30 uur. In de 
pauze vindt er natuurlijk ook weer een verloting plaats, 
waarvoor de plaatselijke middenstand  gul prijsjes 
beschikbaar heeft gesteld. Voor de kinderen van de 
Margrietschool is er ’s middags al een voorstelling om 
13:00 uur. Na de voorstelling zullen we zo snel mogelijk 
weer bij school terugkeren. De kinderen uit groep 7/8 
hebben in Slagharen tijdens het schoolreisje al inspiratie 
opgedaan om de nieuwe achtbaan grondig te bestuderen. 
Op bovenstaande foto staan de acteurs die u tijdens de 
voorstelling in actie kunt zien! 
 
Groep 3 en 5 
Verjaardag juf Corinne 
Op woensdag 19 juli wil ik 
graag mijn verjaardag vieren 
samen met de kinderen. De 
kinderen mogen verkleed 

komen als ze dat leuk vinden.  In de kleine pauze wil ik 
graag een High Tea met de kinderen houden en daarvoor 
wil ik vragen of alle kinderen 5 (kleine) hapjes,  
fruitspiesjes, koekjes of iets dergelijks mee willen nemen. 
Ze kunnen dan 1 lekkernij zelf houden 
en de andere 4 dingen komen dan op 
een grote tafel,  zodat  iedereen kan 
mee smullen van het lekkers. Ik zorg 
voor limonade en natuurlijk neem ik  ook 
een traktatie mee! We gaan er een 
gezellige ochtend van maken!  
 

Vakantie lezen  

Groep 3/5 is door de Bibliotheek 
Smilde uitgenodigd (18 juli) voor 
het project Vakantie Lezen. . Het 
doel van het project Vakantie 
Lezen is het voorkomen van de 
“zomerdip” in het leesniveau. 
Voor alle kinderen is het 
belangrijk om het lezen bij te 

houden in de vakantie, maar vooral bij  beginnende lezers 
bestaat de kans dat het leesniveau zakt als er niet 
geoefend wordt. Dat zou toch zonde zijn van alle moeite 
die de leerlingen in het leren lezen hebben gestopt!  
De kinderen mogen een aantal boeken uitzoeken om in 
de vakantie te lezen en deze boeken lenen ze op hun 
eigen bibliotheekpas. Is uw kind nog geen lid van de 
bibliotheek? Dan kunt u via het strookje (zie onze mail 
hierover) uw kind lid maken. Het pasje wordt dan die 
dinsdag aangemaakt door de bibliotheek. Is uw kind al wel 
lid? Vergeet het pas je dan niet mee te geven op dinsdag 
18 juli.  
 

Nieuwe methode voor taal, spelling en lezen 

 

Voor groep 3 krijgen wij volgend jaar een nieuwe 
methode: Lijn 3. Een deel van de oude methode Veilig 
Leren Lezen zal nog worden ingezet in de kleutergroepen, 
maar de leesboekjes van VLL willen we graag meegeven 
aan de kinderen die nu in groep 3 zitten. Op deze manier 
hopen wij ook een bijdrage  te kunnen leveren aan het 
voorkomen van de “zomerdip” in het leesniveau. Wilt u 
ook het flitsen van woordjes oefenen? Lever dan een 
USB-stick in bij de leerkracht. Wij kunnen dan 
oefenmateriaal op de stick zetten waarmee u woordjes op 
tempo kunt oefenen (tempo kan worden aangepast). Dit 
geldt ook voor andere groepen: er is oefenmateriaal voor 
groep 3 tot en met 8.  
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Vanaf groep 4 krijgen we volgend jaar ook een nieuwe 
methode voor taal en spelling: Staal. In groep 5 hebben 
we de afgelopen weken hiermee al gewerkt en de 
kinderen (en leerkrachten) zijn erg enthousiast over deze 
methode. De lessen van de taalmethode dagen de 
kinderen uit tot nadenken en samenwerken. De lessen 
van spelling zijn erg gestructureerd, gevarieerd en er is 
een opzoekklapper om de spellingsafspraken en 
dergelijke op te zoeken. Verder wordt er bij zowel  taal als 
spelling gebruik gemaakt van (animatie)filmpjes.  

 
 
Schoolreis groep 3 t/m 6 
Groep 3 t/m 6 is naar Drouwenerzand geweest met 
schoolreis. Het was daar super gezellig!  
 

 
 

 
Iedereen heeft een leuke dag gehad en gelukkig werkte 
het weer ook mee! 
 
 

Ingekomen: 
 
 
Link/Bijlagen: 
Nieuwsbrief DBos (bibliotheek op school)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zomervakantie 
23 juli t/m 1 september 2017 

Leerlingen zijn vrijdag 21 juli om 12.00 uur vrij! 
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Kinderopvang 
 
Een oproep: 
Onze OC (oudercommissie) bestaat uit 4 leden op dit 
moment: 
Roderik Prins,  voorzitter {Vader Nora en Maaike BSO} 
Sandra de Vries-Paarhuis, secretaris {Moeder Tess en 
Ilse BSO} 
Sabine Wolf {Moeder Isa BSO} 
Sandra de Vries- de Vries {Moeder Feline en Eva 
Kinderdagverblijf} 
 
Roderik  gaat verhuizen, hij zal dus niet langer de taak 
van voorzitter kunnen uitoefenen. 
Graag zouden we nieuwe OC leden van harte welkom 
willen heten. 
Lijkt je dit leuk, geef het door. 
 
Groetjes Diana, Ilona en Denise 
 
 
We willen graag welkom heten: 

Vanaf september zal Sem Lopers onze peutergroep gaan 

versterken. 

We wensen Sem veel speel en leer plezier. 

 
 
 
Belevingstafel 
 

 

 
De afgelopen 2 donderdagochtenden zijn we bij het 
Beurtschip in Smilde geweest om samen met de ouderen 
te bekijken welke mogelijkheden belevingstafel  allemaal  
biedt. Samen spelletjes doen, liedjes zingen,  
kleuren en dus voor ieder wat wils. 
De samenwerking bevalt super van beide kanten, wordt 
vervolgd!! 

 
 

Slippers pimpen 
 
De slippers kunnen volop gedragen worden, wat is dan 
nog leuker dan je eigen slippers te pimpen. 
De Bso kinderen hebben de mooiste creaties gemaakt. 
 
Wie steelt nu niet de show?? 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuinwerkzaamheden 
 
Zoals jullie inmiddels hebben kunnen lezen, 
gaan we veranderen qua tuin. 
We hebben de datums gezet op 11 en 18 juli. 

(rectificatie in de brief stond 11 en 19 juli😊) 

Graag zouden we een beroep op de ouders willen doen. 

(Uiteraard zijn we er zelf ook😉) 

Tuin leeghalen, schuurtje verplaatsen. tegels leggen 
(voor- en nawerk wordt gedaan). 
Later zullen we nog 2 avonden plannen om de tuin verder 
op te bouwen en te pimpen (data ‘s volgen). 
 
Ook zijn we nog op zoek naar ouders die onze 
oudercommissie zouden willen versterken. 
 
We zien jullie reacties graag tegemoet. 
 
 
Groetjes Ilona en Diana 
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