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Nieuwe leerlingen: 
Yentl Brakel komt  na de Kerstvakantie in januari een paar keer wennen in groep 1/2. 
We hopen dat Yentl straks een fijne, leerzame tijd bij ons op school zal hebben.  

  
Personele ontwikkeling: 

Juf Sanne is nu definitief met zwangerschapsverlof. Even goed tot rust komen en zich 
voorbereiden op de komst van hun tweede kindje.  
Juf Joke Versloot is begonnen in groep 4 en is aanwezig op: 

maandag, donderdag en vrijdag 
Knap hoe zij zich in flexibel opstelt en werkt in groep 4. 

Juf Bonita werkt in groep 4 nu op: 
dinsdag en woensdag. 
 

Juf Matty is begonnen in groep 7/8. Na een onrustige en rommelige 1e week gaat het nu 
goed. Leerkracht en leerlingen moesten duidelijk aan elkaar wennen. Daarbij is de 

Decembermaand sowieso al vaak onrustig.  Er zijn goede afspraken met elkaar gemaakt. 
Heel knap hoe juf Matty dit oppakt en haar uiterste best ervoor doet om de sfeer en de 
werkhouding goed te houden in de groep. Ook juf Matty heeft een zeer  flexibele houding en 

geeft met veel energie les in deze groep. 
 

 
Schoolontwikkeling: 

Juf Hetty, juf Janneke, juf Sanne en juf Bonita zijn begonnen aan de cursus 
 “Met Sprongen Vooruit” 
Met Sprongen Vooruit is een effectief reken-wiskundeprogramma. Dit programma kenmerkt 

zich door de reken-wiskundedidactiek in kleine tussenstapjes te beschrijven zodat een 
leerkracht elke leerling met rekenen vooruit kan helpen. Met het totaaloverzicht op de 

rekenleerlijnen leert de leerkracht de juiste oefeningen en spellen zowel interactief klassikaal 
als individueel aan te bieden. De leerlingen ervaren deze oefeningen en spellen als leuk en 
betekenisvol waardoor ze meer plezier in rekenen krijgen. Ze mogen bewegen en eigen 

producties maken wat de betrokkenheid verhoogt.  
Ook in andere groepen wordt er gebruikt gemaakt van “Met sprongen vooruit” dat een 

aanvulling is op de bestaande rekenmethode.  
 
Juf Davida en juf Rosalie zijn begonnen aan een cursus tot leerkrachtondersteuner. Dit houdt 

in dat ze, na het behalen van dit diploma, meer verantwoordelijke en zelfstandige taken 
mogen uitvoeren in de groep. 
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We zijn met het team aan het onderzoeken of we zal een start kunnen maken met een 
Portfolio dit wordt dan een vervanger van het huidige rapport. We gaan daar een 
voorzichtige start mee maken dus het huidige rapport gaat niet in een keer op de schop! 

Met een Portfolio wordt, in het algemeen, een verzameling van werken bedoeld b.v. een map 
met tekenwerk/schilderwerk van een artiest. 

 
In het onderwijs  wordt het ingezet om de samenwerking tussen leerkracht en leerling weer 
te geven  Ook kinderen verzamelen leerervaringen en vertellen zelf hun verhaal hierbij, waar 

ze vooral ook trots op zijn. Door een portfolio wordt een kind eigenaar van zijn eigen 
leerproces en krijgt het verantwoordelijkheid hierover waardoor hun zelfvertrouwen kan 

groeien. Met behulp van een portfolio kan de leerling zichtbaar maken welke vaardigheden/ 
kennis/houding etc. beheerst en waar hij/zij zich nog kan ontwikkelen en groeien. 
 

De Kunstweken zijn afgelopen. 
Ieder kind was even ècht een kunstenaar 

Ons Kunstweken-project zit er alweer op. In de periode van 16 september t/m 11 oktober 
hebben de kinderen veel geleerd over kunst en hard gewerkt aan een eigen kunstwerk, 

geïnspireerd door het werk van een bijzondere kunstenaar.  

Alle leerlingen kregen hun eigen museum en mochten iedereen uitnodigen te komen 
genieten van wat zij hadden gemaakt. Een enorm poster toonde de werkjes van alle groepen 

en ook online was in de Schoolgalerie te zien hoe geweldig iedereen zich had ingezet.   

Tijdens De Kunstweken is ieder kind echt een kunstenaar. Alle leerlingen maakten één 
speciaal werkstuk, één werk dat hun normale pogingen overschrijdt, dat trots oproept en 
dus gezien mag worden. We hebben geleerd dat het niet gaat over mooi of lelijk; want wat 

je tekent of schildert is altijd goed omdat het iets van jezelf is en je er je best op hebt 
gedaan.  

Team en kinderen vonden het heel leuk mee te doen aan het Kunstweken-project en we zijn 

blij met de vele enthousiaste reacties. We bedanken alle hulpouders, zonder wie dit project 
niet mogelijk was geweest.  

Talentontwikkeling 

De afgelopen periode hebben de kinderen met veel plezier en enthousiasme gewerkt aan 
verschillende technieken. 

De nieuwe periode voor de Talentenmiddag is na de Voorjaarsvakantie. 

Wanneer u een idee heeft en wilt helpen zouden wij daar heel erg blij mee zijn! Misschien 
nog weer wat nieuwe technieken? U kunt dan mailen of contact opnemen met: 
Janine   ; jolijve@prinsesmargriet.nl 

Monique; mfinke@prinsesmargriet.nl  
De Talentenmiddag houden we op de vrijdagmiddag van 12.30 uur – 14.30 uur 

In de vorige Nieuwsbrief stonden verkeerde data. Hieronder de goede: 
 
vrijdagmiddag 28 februari, 6 maart, 13 maart, 20 maart, 27 maart en 3 april 

 
 

Landelijke staking basis- en voortgezet onderwijs op 30 en 31 januari 2020 
Zoal u uit de media kunt vernemen staat er nu een tweedaagse staking gepland in 2020. 
Wij hebben tot nu toe, als team, nog geen besluit hierover genomen. Maar mogelijk gaan de 

kinderen deze dagen niet naar school. Het is goed om hier al vroegtijdig eventueel rekening 
mee te houden en deze twee data in uw agenda te zetten. Na de kerstvakantie hoort u hier 

meer over. 
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Ontwikkelingen Veldzicht. 
Vrijdag29 november heeft Veldzicht een aantal informatierondes gehouden wat betreft de 
ontwikkelingen en voortgang van eventuele nieuwe patiënten. Zo ook voor de 

klankbordgroep waarin wij als Prinses Margrietschool ( MR) vertegenwoordigd zijn.  De 
informatie die deze middag naar buiten is gekomen. is ook te vinden op de website van 

Veldzicht en binnen nieuwsberichten van afgelopen vrijdag.  In deze info kunnen jullie lezen 
om wat voor een patiënten het gaat, de taak van Veldzicht hierin, welke locaties onderzocht 
zijn om deze patiënten op te vangen, welke locatie daarin het meest geschikt is gebleken, en 

een opsomming van de volgende stappen die doorlopen moeten worden.   

Begin 2020 willen ze de plannen meer uitgewerkt hebben en breder bekend maken aan 
inwoners Balkbrug.  Wil je de ontwikkelingen volgen dan wordt aangeraden ze te volgen op 

Facebook, Twitter of Instagram.   

Naast deze info is er deze middag met name gesproken over communicatie. Hoe te laten 
verlopen, hoe deze beter te laten verlopen en op welke manier.  

We blijven jullie op de hoogte houden! 

Nieuw uit de MR:  
Medezeggenschap 

De MR had op 21 november de tweede vergadering van dit schooljaar. Besproken 

onderwerpen waren o.a. de plannen en het proces m.b.t. de nieuwbouw, de invulling van het 

Daltononderwijs, de notulen van en het contact met de GMR en de terugkoppeling van de 

bijeenkomst van de klankbordgroep Veldzicht. 

Huisvesting 

We zijn door de huisvestingsadviseur van Arcade geïnformeerd over het vervolgproces m.b.t. 

de nieuwbouw.  

We houden u op de hoogte van het proces en zullen opnieuw input gaan ophalen als de 

plannen concreter worden. Ook hebben we gesproken over het huidige gebouw. De MR heeft 

de zorg uitgesproken over eventuele hittegolven. Arcade heeft geen budget om daar in het 

huidige gebouw iets aan te doen, het standpunt van Arcade is dat niet meer wordt 

geïnvesteerd tot de nieuwbouw.  

We willen vanuit de MR onderzoeken of ouders ideeën en/of oplossingen hebben voor de 

hitteproblematiek die zonder investering uit te voeren zijn. Daarnaast willen we graag kijken 

of we andere oplossingen kunnen vinden om de plaag van processierupsen te bestrijden.  

Daarom nodigen we u uit om medio januari aan te schuiven bij inloopmomenten om hier 

over mee te denken.  Meer informatie over de inloopsmomenten volgt in januari. Voor nu 

kun je om 15 of 17 januari van 8.30 – 9.00 uur in je agenda te reserveren.  

Heb je vragen, schiet één van de MR leden aan of mail ons op mr@prinses-margriet.nl.  

Door op onderstaande link te klikken kunt de notulen van de MR inzien. 

 
https://www.prinses-margriet.nl/syndeo_data/media/MR_notulen_21-11-2019.pdf 

 
 
Flessenactie TOP 2000 

Nog één week te gaan! Er kunnen altijd nog lege flessen bij! We gaan voor de winst! 
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Ouderraad: 

What’s going on OR 

Ieder jaar doet de OR weer veel voor de leuke activiteiten op school. Dit jaar willen we 

iedereen hier graag in meenemen met kleine stukjes in de nieuwsbrief. 

 

Allereerst dank aan de ouders die ieder jaar weer meehelpen om alles voor onze kinderen 

mogelijk te maken. Sinterklaas is achter de rug en wat een feest was dat! 

Nu op naar de Kerst. Hiervoor heeft Elviera namens de OR samen met enkele ouders al de 

hele school versierd. De gezelligheid straalt letterlijk van de school af. 

Volgende week woensdag worden er weer traditiegetrouw kerstbakjes gemaakt door de 

kinderen. Vooral in de onderbouw is hier veel hulp bij nodig. Aanmelden om die ochtend te 

komen helpen kan nog steeds. 

Donderdagavond na de kerstmaaltijd van de kinderen gaan we de school weer opruimen 

samen met de ouders na een drankje en een kleine versnapering op het schoolplein, zetten 

we de schouders er gezamenlijk weer onder. Vanaf 18.15 uur is iedereen van harte welkom. 

Vele handen maken licht werk hierbij. Dus blijf nog even hangen om te helpen en dan sluiten 

we af met een bakje koffie en taart. 

Namens de OR alvast fijne feestdagen. 

 

            

Agenda december: 
 

19        Kerstviering (niet zoals op de kalender staat: woensdag 18 december 
            maar donderdag 19 december) 
20        Start Kerstvakantie voor alle kinderen om 12.00 uur 

 
Agenda januari: 

 
8          Kriebelcontrole 
 

 
 

 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt donderdag 16 januari 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Het team van ods Prinses Margriet wenst u allen: 
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Bijlage 1:   Kerst over de Reest 
 
 

 
 

 

Dit jaar is de ontspannen wandeling voor alle leeftijden (3km) op zondag 22 december 
as.  

 
 

‘Kerst over de Reest’  

Doe wat je gelooft!  
In het Reestdal  
vieren we kerst op een speciale manier  
met wel 50 vrijwilligers  

die u laten genieten  
van facetten uit het kerstverhaal  
tijdens een traditionele wandeling  
voor een goed doel speciaal voor kinderen!  
 

De start is ’s avonds in groepjes tussen 18.00 uur en 19.00 uur vanuit de Reestkerk 

van Oud Avereest.  
Er is parkeergelegenheid bij en tegenover de kerk, achter informatie-centrum de 

Wheem.  
Net als in het kerstverhaal gaan kinderen en volwassenen samen op weg naar Bethlehem 

waar jullie Jozef, Maria en het kindje Jezus zullen aantreffen in de stal.  
Beginnend met een zingende engel in de kerk gaat de wandeling over het schaarse maar 

sfeervol verlichte Kerkenpad waar iedereen van het gespeelde kerstverhaal kan genieten.  
Ook de schapen en de ezels zijn weer aanwezig.  

Zelfs bij droog weer zijn warme kleding en laarzen noodzakelijk.  

Een (zak)lamp of lampion is onmisbaar en zal de sfeer verhogen.  
Het is vanzelfsprekend dat kinderen onder begeleiding van volwassenen gaan. 

Deelname is op eigen risico en gratis.  
Vanuit de kerstgedachte dat je samenleven niet alleen doet, zullen we ook dit jaar geen 

entree vragen, maar een vrijwillige bijdrage voor een goed doel specifiek gericht op 
kinderen;  

Pleegzorg, Leger des Heils  
‘Kinderen verdienen een veilig thuis’  
Wanneer kinderen in hun gezin met veel problemen geconfronteerd worden en (tijdelijk) niet 

thuis kunnen wonen, zorgt het Leger des Heils voor een plaatsvervangend gezin, het liefst 
dichtbij.  

Jullie donatie komt geheel ten goede aan deze netwerkgezinnen.  
Tijdens de wandeling wordt er gratis chocomelk en glühwein uitgedeeld.  

‘Loop’ de kerst niet mis…graag tot ziens op 22 december! 
 



Zonder de steun van onderstaande bedrijven en personen is  
‘Kerst over de Reest’ in de huidige uitvoering niet mogelijk:  
 

 
 

 
 
 
Loonbedrijf Tuin Balkbrug  

Grondverzet Schuurman Balkbrug  

AutoFirst van der Linde Balkbrug  

Fam. Westemeijer De Haar  

Koggel Events Balkbrug  

Stephan Jansen Fotografen Zwolle  

"Uut 't Veld" Boerderijvlees Balkbrug  

Compagner pallethandel Balkbrug  

Bennink Photography Balkbrug  

Snoek Bloembollen Balkbrug  

Brasserie de Boerderij Balkbrug  

Oegema bakkerij Balkbrug  

De Woonkraam Balkbrug  

Reestdal Outdoor Balkbrug  

Ed Bijker Tuinen Vinkenbuurt  

Multimedia The Read Shop Dedemsvaart  

Boertjes Wood Balkbrug  

Bouwbedrijf H. Poortman & Zn. B.V. Veeningen



 

 
                                                                                            

 
                

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                             


