
 

 

 Nieuwsbrief 7 schooljaar 2019-2020 
maart 

 

 
Nieuwe leerlingen 

Jolien Meesters is nu aan het wennen in groep 1/2. Haar verjaardag is maandag 23 maart en 
ze zal bij ons op school starten op dinsdag 24 maart. Wij wensen haar een hele leuke en 
leerzame tijd op onze school. 

 
Personele ontwikkeling: 

Juf Heike is op dinsdag en donderdag in groep 7/8. Zij maakt samen met meester Martijn een 
aantal voorbereidingen. Ook zal zij een opbouw gaan maken in het geven van lessen; eerst 
een deel van een les, een hele les en uiteindelijk een deel van de dag. Heel fijn om te zien 

dat het goed met haar gaat! 
 

Even voorstellen: 
Juf Annemiek 

Mijn naam is Annemiek de Boed en ik ben 23 jaar.  
Vanaf voorjaarsvakantie verzorg ik de gymlessen voor alle groepen! 
Zelf voetbal ik bij V.V. de Weide in Hoogeveen, hier kom ik ook 

vandaan. Helaas heb ik op dit moment een knieblessure en zal ik dit 
seizoen niet in actie komen. In mijn lessen vind ik het belangrijk dat 

iedereen kan sporten op zijn eigen niveau, dan pas is iedereen in 
staat om te leren. Maar boven alles vind ik het vooral van belang dat 
iedereen plezier heeft in de les! Wanneer de leerlingen veel plezier 

beleven, doe ik dat ook. 
 

 
 
Meester Martijn 

Via deze weg wil ik mij ook nog even voorstellen. 

Vanaf 1 februari geef ik les  op de Prinses Margrietschool. 

Mijn naam is Martijn Bijen en ik ben leerkracht van groep 7/8. 

In 1976  ben ik geboren in Emmen en nu woonachtig in Veenoord 

(onder de rook van Emmen). 

Ik ben getrouwd en heb 2 dochters. 

 

 

 

 
 

 
 



Balkbrug viert op dinsdag 7 april 2020 75 jaar bevrijding ! 
In de hele Provincie Overijssel wordt op verschillende plaatsen en data  75 bevrijding gevierd 

en in Balkbrug is dat op 7 april. 
Plaatselijke Belang Balkbrug , een vertegenwoordiging van Buurtvereniging Eikenbos en een 

aantal enthousiaste inwoners van Balkbrug zijn druk bezig met om 7 april om feestelijke dag 
voor jong en oud te laten worden. 

Hierbij al een (voorlopig) programma voor Balkbrug: 

Na de officiële opening op 7 april om 14 uur wordt in een tent in de Boslaan een optreden 

verzorgd door o.a. de Scheepjagers, Kouwenkoor en aan het eind van de middag  komen er 
plm. 50 voertuigen van Keep them Rolling naar de Boslaan, waar ze zullen overnachten, zoals 
ook 5 en 10 jaar geleden is gebeurd. 

Ook zal er door Keep them Rolling weer een krans gelegd worden bij het monument. 

‘s Avonds gaan we vanaf 19.30 uur een feestje vieren in de tent in de Boslaan m.m.v. 
Crescendo-Excelsior  en de Bruggeblaozers en vanaf plm 20.30 uur met muziek van rondom 
de bevrijding. 

8 april vertrekt Keep them Rolling weer en gaan we ze met de hele school om 

ongeveer 9.00 uur uitzwaaien.  

Voor groep 7/8 is er op maandag 6 april een presentatie met het thema bevrijding  deze 
presentatie wordt verzorgd  door Henri van Keulen en Koos Brouwer. 

Kijkweek 

Twee keer per jaar staat er een week gepland waar ouders onder schooltijd een les in de 
groep van hun kind kunnen bewonderen. Een kijkje neme in de groep van uw kind om te 

kijken bij rekenen, taal, schrijven, gym of andere activiteiten puur om te zien hoe gaat nou 
zo’n les? 

 
 

 
 
 

Pasen 
Zoals elk jaar vieren we ook dit schooljaar weer Pasen op school op donderdag 9 april. 

’s Ochtends hebben de kinderen gewoon les in hun eigen klas en moeten ze zelf eten en 
drinken meenemen voor in de ochtendpauze van 10.00 uur. 
 

Vanaf 11.45 uur start de Paasmiddag met een lunch. De kinderen krijgen dan eten en drinken 
op school en hoeven hiervoor niets mee te nemen. 

 
Daarna gaan we Paasspelletjes doen en maken we er een gezellige middag van! 
De kinderen zijn gewoon om 14.30 uur vrij. 

 



 
 

 
Talentontwikkeling 
Vrijdagmiddag 28 februari en vrijdagmiddag 6 maart zijn de eerste 2 Talent-middagen 
geweest. 

Fijn dat een aantal ouders weer willen helpen. De opgave voor hulp was echter wel heel 
minimaal. Daardoor hebben we het onderdeel koken, helaas, moeten schrappen.  

De kinderen zijn begonnen aan de onderstaande onderdelen: 
 

✓ Kunst 

✓ Vissen 
✓ Dammen 

✓ Voetbal  
✓ Techniek 
✓ Dromenvangers  

✓ Puzzelen 
✓ Nestkastje 

✓ Mozaïek  
✓ Dansen 

 

 
Nieuws uit de MR 

De MR heeft gisteren  (11 maart) vergaderd. De notulen moeten nog gemaakt en vastgesteld 

worden. Als dat gebeurd is, zullen we een kort nieuwsbericht communiceren, met een link 

naar de notulen.  

 
Wandelvierdaagse 

De Wandelvierdaagse wordt dit jaar gehouden van 12 t/m 15 mei. 

Dit jaar is de start en finish elke avond vanaf Camping  ‘t Reestdal. 

De organisatie heeft dit jaar voor deze plek gekozen i.v.m. de werkzaamheden aan de 

tunnel.  

De nieuwe routes die gemaakt zijn, zijn buiten deze werkzaamheden om.  

De wandelaars blijven aan de noordkant van de kruising/tunnel. 

Ook gaat organisatie, na 10 jaar stoppen met het organiseren van de 

Wandelvierdaagse. 

Ze zijn op zoek naar enthousiaste personen die het leuk zouden vinden om deze organisatie 

over zouden willen nemen. 

U kunt dan contact op nemen met:  Let's Go Balkbrug 

(Bianca, Aldie, Gea, Brenda en Hetty)! 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.dromenvangerkopen.nl/product/dromenvanger-gehaakt-macrame-boho-regenboog-xl/&psig=AOvVaw3ueMClKjxcz73Cv548aB90&ust=1581078186182000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj6t771vOcCFQAAAAAdAAAAABAJ


 

 

 
 

Nieuwsbrief 4 De Vreedzame School 
    

Blok 4: We hebben hart voor elkaar 
 

 
 

Algemeen 
 

Dit blok gaat over gevoelens. 
Om kunnen gaan met  gevoelens is van groot  
belang voor een positief klimaat in de klas en 
in de school. 
De Vreedzame School streeft naar een klimaat 
waarin iedereen zich prettig voelt en waarin 

kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. 
dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat 
gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn 
hun gevoelens te benoemen en zich in de 
gevoelens van anderen  te verplaatsen.  
Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten 
positief op te lossen.  

Om met elkaar over gevoelens te praten,  is 
het  van belang dat de kinderen zich veilig 
voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen 
deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er 
ontstaat een vertrouwde sfeer.  
 

We hebben het over gevoelens als boos en  

verdriet. We  bespreken wat het betekent als 
iemand wordt buitengesloten. De kinderen  
leren herkennen wat hen boos maakt en hoe 
ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” 
belangrijk is om een conflict te kunnen 
oplossen.  

 
Verder gaat het in blok 4  over blij zijn, 
tevreden zijn, over opkomen voor elkaar.  
De lessen gaan  over dingen die  je leuk vindt 
en waar je blij van wordt.   
Aan het eind van blok 4 bedenken de kinderen 
een  les, die voor iedereen leuk is.  Ze 

bereiden de les zo veel mogelijk zelf voor en 
verzorgen de les. Na afloop staan de kinderen 
stil bij de vraag of iedereen een leuke les 
heeft gehad en  worden zo mogelijk afspraken 
voor een volgende keer gemaakt. 
 
We leren de kinderen dat ze mogen “passen”. 

Op school wordt het  steeds “gewoner” om 

over gevoelens te praten; in het begin is het 
vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er 
rekening mee dat niet elk kind even 
gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. 
We willen kinderen de ruimte geven om zelf te 

kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.  
 
Wilt u meer weten over De Vreedzame School 

dan kunt u kijken op  

Site van de school 

www.devreedzameschool.nl  

of langskomen op school 

 
 

Wij  starten met de lessen uit: 

 

Blok 4: We hebben hart voor elkaar: 

Doel: de kinderen leren gevoelens herkennen en ermee 

om te gaan. 

 

De lessen zijn gericht op: 

- Het besef dat iedereen gevoelens heeft. 

- Het herkennen en benoemen van gevoelens 

- Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende 

gevoelens kunnen oproepen 

- Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien 

hoe anderen zich voelen.  

- Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of 

angst;  het gaat erom  hoe je ermee omgaat.  

- Het nadenken waar je boos van wordt  en welk 

gedrag je dan vertoont. 

- Eerst afkoelen als je boos bent,  anders kan je niet 

nadenken over een oplossing. 

- Het nadenken over buitensluiten als vorm van 

pesten en wat dat met je doet 

- Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de 

groep niet prettig voelt 

-     Hoe je het voor elkaar kunt opnemen 

-     Hoe je het met elkaar leuk kan hebben 

-     Het samen bedenken en verzorgen van een les die 

      iedereen leuk vindt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In blok 3 – “We hebben oor 

voor elkaar” hebben de 

kinderen geleerd: 

 

- Dat het belangrijk is om     

  duidelijk te zeggen wat je    

  bedoelt; dat voorkomt onnodige  

  conflicten 

- Goed naar elkaar te luisteren en  

  samen te vatten. Je laat dan  

  zien of je de ander goed  

  begrepen hebt. 

- Dat mensen op verschillende  

  manieren naar dingen kijken.  

  We noemen dit het hebben van   

  verschillende gezichtspunten.  

  Dat komt omdat we  

  verschillende ervaringen,   

  verschillende gevoelens hebben  

  en uit verschillende gezinnen  

  komen. 

  Verschillende gezichtspunten   

  kunnen soms conflicten  

  veroorzaken.  

 

 

Tip voor thuis 

Geef uw kind eerst de 

gelegenheid om af te 

koelen voordat u een 

conflict gaat uitpraten. 

Bespreek wat je kan doen 

als je boos bent: 

 - gemeen terugdoen 
 - de ander z’n zin geven, 
   je  terugtrekken,  
 - weten wat je wilt,  
   rekening houden met 

wat jezelf wilt en wat de 
ander wilt. 
Stimuleer de laatste 
manier; dat heeft de 
grootste kans op een 
positieve oplossing 

 



 
 

 
 
 

 
 

         

 
Agenda maart: 
 

6                            Rapporten gaan mee 
2    - 13                 Voortgangsgesprekken                    

16 – 19                 Kijkweek 
17                         Schoonmaak actie: “WEEK van MOOI schoon” 
20                         Pannenkoeken-dag 

23 – 27                 Week van de Techniek 
 

Agenda april: 
 
8                          Keep them Rolling / uitzwaaien 

9                           Paasactiviteit op de middag 
10                        Goede Vrijdag: alle leerlingen vrij 

13                         Tweede Paasdag: alle leerlingen vrij 
17                        Koningsspelen 
 

 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op donderdag 16 april 

 

 
 

 
Bijlage 1: Coronavirus 
Bijlage 2:   Informatie GVO   

Bijlage 3:   Voorstelling “Onder invloed” in de Baron 
Bijlage 4: Vossenjacht vrijdag 27 maart 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



   

Bijlage 1: Coronavirus                                                                          

                                       

Balkbrug, 12 maart 2020 

Onderwerp: Coronavirus 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

Dit weekend werd bekend dat een leerling van de Willibrordusschool en een leerling van De 

Nieuwe Veste uit Coevorden besmet zijn met het coronavirus. Beide leerlingen zitten nu in 

thuisisolatie en komen voorlopig niet naar hun scholen. 

Betekent dit ook iets voor uw kind? 

In de eerste plaats volgen de Arcadescholen de richtlijnen van het RIVM en de GGD en 

proberen we ouders van de scholen zo goed mogelijk te informeren.  

Of uw kind in contact is geweest met het virus is wellicht moeilijk te achterhalen. Daarbij 

hoeft het nog niet te betekenen dat het virus ook is overgedragen. 

Het coronavirus verspreidt zich voornamelijk via de lucht door hoesten en niezen naar 

personen die zich op een afstand van maximaal 2 meter bevinden van een ziek persoon. 

Mensen die in contact zijn geweest met het coronavirus kunnen tot 14 dagen daarna nog ziek 

worden (o.a. verkoudheidsklachten, koorts hoger dan 38°C, hoesten en/of benauwdheid). Om 

op tijd te kunnen ontdekken of uw kind misschien besmet is, is het belangrijk om de 

gezondheid van uw kind voor een periode van 14 dagen goed in de gaten te houden. 

Op dit moment adviseert de GGD om kinderen met verkoudheidsverschijnselen, die mogelijk 

in contact zijn geweest met een besmet persoon, voorlopig thuis te laten.  

Wie geen klachten heeft, kan naar school. Wel adviseren we de algemene 

hygiënemaatregelen in acht te nemen, zoals te vinden op de website van het RIVM en 

onderaan deze brief. 

 

Wat te doen bij klachten? 

Wanneer uw kind de komende 14 dagen gezondheidsklachten krijgt, is het belangrijk dat uw 

kind thuisblijft en u dit doorgeeft aan GGD IJsselland 038-4281656, afdeling 

Infectieziektebestrijding. De GGD zal de klachten met u doornemen en beoordelen of uw kind 

getest moet worden op het coronavirus. 

Wordt uw kind ernstig ziek en is hulp nodig van een arts? Bel dan naar de huisarts. Kondig 

het altijd aan als u naar de huisarts of het ziekenhuis gaat. Ga niet zelf naar een ziekenhuis, 

huisarts of huisartsenpost. 



Wat doet de GGD? 

Naar aanleiding van een besmetting voert de GGD een contactonderzoek uit. Daarbij wordt 

bekeken wanneer iemand ziek is geworden en met wie er contact is geweest. Op basis van 

het contactonderzoek wordt een risico-inschatting gemaakt en wordt gekeken of ook andere 

personen onderzocht moeten worden. Zo’n onderzoek is alleen zinvol wanneer er sprake is 

van symptomen (verkoudheidsklachten, koorts boven 38°C, hoesten, kortademigheid). 

Erover praten met uw kind 

• Het is belangrijk om met uw kind te praten over het coronavirus. Uw kind is gebaat bij 

een ouder die rust uitstraalt. Vertel dat enkele leerlingen in Coevorden het coronavirus 

hebben en dat deze leerlingen nu thuisblijven. 

• Houd het bij de feiten zoals die door de GGD en het RIVM gedeeld worden. 

• Als uw kind vragen stelt waar u geen antwoord op heeft, kunt u dat gewoon zeggen. 

• Relativeer: leg uit dat het virus, net als de griep, in de meeste gevallen vanzelf weer 

over gaat. 

• Leg uit dat mensen van de GGD, die veel verstand hebben van ziekten, zoals griep, 

ervoor zorgen dat het virus niet snel verder verspreidt. 

• Kijk samen met uw kind naar het (Jeugd)journaal. Ga in op vragen en antwoorden van 

uw kind. Praat er open en rustig over. 

•  

Meer informatie? 

Actuele informatie over het coronavirus vindt u op de website van de GGD IJsselland 

(https://www.ggdijsselland.nl/) en de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/) of bekijk 

de vragen en antwoorden van het RIVM. Voor overige vragen, bel dan het landelijk 

informatienummer over het coronavirus: 0800-1351 of bel met GGD IJsselland 038-4281428 

(bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur). 

 

Maatregelen 

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te 

voorkomen: 

▪ Was je handen regelmatig 

▪ Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

▪ Gebruik papieren zakdoekjes 

▪ Geen handen schudden 

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. 

Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens het team van Prinses Margrietschool 

 

Monique Finke 

 

 

 

 

 

https://www.ggdijsselland.nl/
https://www.rivm.nl/
https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen


 
                                                                                                         

Bijlage 2: Informatie GVO 

 
 
Beste ouders, 
 
Ik schrijf even een nieuwsupdate van de GVO-lessen. Zo bent u op de hoogte van wat we de afgelopen periode zoal 
hebben gedaan. Na de kerstvakantie zijn we gestart met een les over Driekoningen. Wist u dat dat in sommige 
landen een officiële feestdag is? Daarna hebben we een les gedaan met allerlei verschillende zintuiglijke spelletjes. 
Met onze zintuigen nemen we de wereld om ons heen waar. Maar bestaan er ook dingen die je niet met je zintuigen 
kunt waarnemen? Dat was best een lastige vraag, merkten we in de les. Het thema van de lessen daarna was God. 
We zijn begonnen met het verzamelen van vragen, die we hebben over God. Weet u wat de meest gestelde vraag 
was? Hoe ziet God eruit? Daar zijn we wel heel nieuwsgierig naar, dus hebben we naar een antwoord gezocht op die 
vraag. Op internet kregen we wel heel veel verschillende afbeeldingen te zien van hoe (een) God eruit kan zien. We 
weten het dus eigenlijk niet zo goed… Zou het een man zijn? Hoe oud is hij dan? En heeft hij een baard? Heeft God 
ook een huisdier?  
In de volgende les hebben we verschillende afbeeldingen van goden bekeken en geluisterd naar een Hindoeïstisch 
verhaal hoe Ganesh aan zijn olifantenhoofd kwam. Vervolgens heeft iedereen een creatieve afbeelding gemaakt van 
hoe een god eruit zou kunnen zien. 
Opvallend was dat er van Allah geen afbeelding was, alleen zijn naam was afgebeeld in Arabische tekens. Vorige 
week hebben we gehoord dat hij wel veel verschillende namen heeft, namelijk de 99 schoonste namen van Allah. En 
we hoorden dat een moslim tijdens het bidden die namen soms allemaal opzegt en dat daar een subha voor wordt 
gebruikt. Wilt u weten wat een subha is? Vraag dat dan eens aan uw kind. Deze week staat in het teken van 
filosoferen en denken we na over de vraag hoe het kan dat er zoveel verschillende goden zijn. 
De komende tijd gaan we kijken wie Jezus was en wat er met Pasen wordt gevierd. 
 
Vriendelijke groeten, Juf Jenny 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
Bijlage 3: De Baron 

 
 
 

Voorstelling ‘Onder invloed’ 
Dinsdag 7 april - 19.00 - 21.00 uur 
De Baron, Dedemsvaart 

Omdat ik van je hou! 
www.hardenberg.nl/ijsland 
Nederlandse jongeren zijn ongeveer dertien jaar als ze 
starten met hun eerste drankje, terwijl drank verboden 
is onder de 18 jaar. 
Niet roken, niet drinken tot je 18e. 
Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar is het dat ook? 
Hoe ga je in gesprek met je puberende 
zoon of dochter over dit thema? 
Hoe maak je ‘samen drinken’ minder normaal? 
Kom op dinsdag 7 april naar de interessante 
ouderavond over communicatie tussen ouders 
en hun pubers in de Baron. 

PROGRAMMA 
19.00 uur: Inloop met koffie/thee 
19.20 uur: Welkomstwoord over het IJslandsmodel 
19.30 uur: Voorstelling ‘Onder invloed’ 
21.00 uur: Napraten onder het genot van een hapje en frisje 
Wil je bij de voorstelling aanwezig zijn? 
Meld je aan via www.hardenberg.nl/ijsland. 

We zien je graag op 7 april in De Baron! 

 

 
 
 

 
 

 

 

afmelden 

 

   

 

 

 

https://hardenberg.email-provider.nl/unsubscribe/piifzhhyo8/saerfkdifs/zgxqcaxgcz/qnntqehnmq


 
 

 
 

 
Bijlage 4: Vossenjacht 

 

 
 

Vossenjacht vrijdag 27 maart 2020 
Vind jij het ook zo spannend om in het (bijna) donker op zoek te gaan naar een “vos”? 

 

Dan ben je van harte welkom om op vrijdagavond 27 maart mee te doen met de vossenjacht. Er zijn weer 

verschillende leuke, originele vossen te zoeken rondom de scholen (CNS en PMS) in Balkbrug. 

We beginnen om 19.00 uur met zoeken vanaf de PMS, maar de kassa is al open vanaf 18.45 uur. 

De kosten zijn €1,50 per kind. Het is voor alle kinderen in de basisschool leeftijd. 

 

Misschien vindt je vader of je moeder het ook leuk en spannend om met je mee te lopen? Neem hem/haar gerust 

mee. Alle hulp is welkom om de vossen te vinden! 

We stoppen om 20.30 uur en dan staat er in de PMS drinken en een broodje knakworst voor je klaar… 

Voor je papa en mama is er dan nog een kopje koffie of thee.      

 

Jij komt toch ook! 

Groetjes van Just4Kids: Wilfred, Jennie, Miranda, Elviera, Patricia en Sandra 

de activiteitencommissie van P.G. Oud Avereest – Balkbrug 

 

Deelname is op eigen risico 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

      
 

 
                                                                                                                                                                                           


