
 

 Nieuwsbrief 4, schooljaar 2018-2019 

December 

 
Personele ontwikkelingen 

We zijn heel blij u te kunnen vertellen dat we er twee nieuwe collega’s bij hebben; Juf Elaine 
Kuik en juf Janine Olijve werken sinds twee weken bij ons op school. Zij doen de vervanging 

van juf Brenda in groep 4/5. Inmiddels hebben beide juffen met alle ouders een 
kennismakingsgesprek gehad en zijn we blij dat de rust is teruggekeerd in deze groep.  
 

Schoolontwikkeling 
Sinterklaas heeft nog maar net het land verlaten of de kerst staat al weer voor de deur. De 

versiercommissie heeft de school omgetoverd in kerstsfeer; het ziet er super gezellig en 
sfeervol uit. Dank je wel, versiercommissie! 
 

De invoering van De Vreedzame School verloopt naar wens. We bieden de lessen aan in 
groep 1 t/m 7. We merken dat de kinderen in groep 6/7 het soms best nog wel lastig vinden 

om ‘ineens’ te werken zoals we dat binnen een vreedzame school graag willen. In groep 8 
hebben we er voor gekozen om de methodiek die we vorige jaar gebruikten voort te zetten 
i.p.v. te beginnen met een nieuwe aanpak in het laatste jaar van de basisschool. 

 
We werken sinds dit schooljaar met een nieuwe methode voor Taal/Spelling/Woordenschat. 

We ondervinden dat het niveau van deze methode behoorlijk hoger ligt dan onze oude 
methode. Dat is natuurlijk heel goed, maar zorgt er ook voor dat we even moeten zoeken 
naar een goede aansluiting tussen het niveau van de leerlingen en dat wat de nieuwe 

methode aanbiedt.  
 

Het nieuwe aanbod in de onderbouw werpt haar vruchten af. Leerkrachten van de onderbouw 
stemmen het lesaanbod goed op elkaar af en ze zijn erg enthousiast over de nieuwe 

werkwijze.  
 
Dalton 

In de maand december staat de weektaak / het planbord centraal. 

De taak algemeen 

Groep 1 en 2 werken met een weektaak op het planbord. Op het planbord staan verschillende 
werkjes die ze moeten maken. 

Groep 3 en 4 werken met een dagtaak. De eerste periode tot aan de kerstvakantie werkt 
groep 3 nog niet met een dagtaak. 

Vanaf groep 5 wordt met een weektaak gewerkt. 

 

 

 



De kleuren van de dag  
 

Maandag 

Dinsdag 
Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

 

 

Werken met het planbord in groep 1 en 2 

In de onderbouw werken we met een planbord/kiesbord. Op dit bord plannen de kinderen de 
werkjes voor de hele week. Vaak is dit een knutselwerkje en ze werken met 
ontwikkelingsmateriaal. Dit zijn de verplichte werkjes. Daarnaast hebben we een kiesbord, 

met daarop verschillende hoeken, zoals bouwhoek, poppenhoek, leeshoek, stempelhoek, 
computers, tekenen/kleuren en vaak wat materiaal uit de kasten. 

Aan de lege vakjes kunnen de kinderen zien hoeveel er bij elke hoek mogen spelen. 
De dagen van de week hebben verschillende kleuren, maandag-rood, dinsdag-oranje, 
woensdag-geel, donderdag-groen en vrijdag-blauw. Dit is door de hele school te zien. 

Het plannen gebeurt op maandag, met een planvierkantje in de kleur van de dag, waarop het 
kind het werkje/ontwikkelingsmateriaal wil gaan doen. Als het kind het geplande werk af 

heeft, neemt het kind het vierkantje weg en hangt hiervoor in de plaats een magneet in de 
kleur van de dag waarop het werkje afgemaakt is. 
De bouwhoek is in de gang, waar de kinderen op een grote mat lekker kunnen bouwen met 

grote bouwblokken en groot constructiemateriaal. 
De poppenhoek is in het eigen lokaal  gemaakt, hier kunnen ze gezellig eten maken, 

verkleden, met poppen spelen. Deze hoek wordt ook wel eens aan het thema aangepast, 
zoals een Sinterklaashoek, kersthoek, winkel, noem maar op. 

In de leeshoek kunnen de kinderen lezen/plaatjes kijken in boeken aangepast aan het thema 
waarover we werken. 
In de stempelhoek mogen de kinderen woorden nastempelen behorend bij het thema. Ook 

kunnen ze hier experimenteren met letters en zelf woorden maken of hun eigen naam 
stempelen. 

 
Plannen 
De kinderen mogen zelf bepalen waar ze mee willen beginnen, maar het hangt wel af van de 

instructie die op dat moment gegeven wordt. 
Na het stillezen/lezen hebben de kinderen tijd om de weektaak in te plannen. Ze geven de 

taken die ze die dag willen doen de kleur van de dag en daarna geven ze de taak een 
nummertje van 1 t/m …… Zo zien ze precies waar ze mee willen beginnen en wat ze daarna 
willen gaan doen. 

 
Groep 3 t/m 8 

De lessen/activiteiten met daarbij de tijden worden aangeven in een dagritme op het 
planbord. 
Elke les of activiteit heeft een apart kaartje of de les wordt achter de tijd geschreven. Alle 

tijden (groep 3 t/m 6 analoge tijden, groep 7 en 8 digitale tijden) onder elkaar vormen een 
dagritme, zodat de leerlingen precies weten wat ze die dag te wachten staat. Zo kunnen ze 

zelf een juiste planning maken. De leerlingen weten dan precies wat hun taaktijd is. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

Agenda  
 
December: 

Schooltijden op 19, 20 en 21 december: 
 19 dec. groep 1 t/m 8  12.00 uur vrij 

 Start kerstviering 19 dec.  17.15 uur -18.30 uur. 
 20 dec. groep 1 t/m 8: let op: we beginnen  om 9.30 uur 
 21 dec. alle groepen vanaf 12.00 uur kerstvakantie 

 
Kerstvakantie 22 t/m 6 januari 

 
Januari: 
9 :  kriebelcontrole 

10: studiemiddag: groep 1 t/m 4 vrij vanaf 12.00 uur 
 

 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 10 januari 2019 
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Beste ouders en kinderen,  

 
Op woensdag 19 december vieren we kerstfeest op school.  

We gaan allemaal meehelpen om mooie kerststukjes en een lekker kerstbuffet te maken. 
 
Kerstbakjes maken 

Op woensdagochtend 19 december zullen we kerstbakjes gaan maken. Daarbij is in alle 

groepen hulp welkom (in gr. 1 t/m 4 is veel hulp nodig!); misschien wilt u alleen helpen bij de 

groep waar uw kind in zit, maar misschien vindt u het ook leuk om de hele ochtend te helpen. 

Wanneer u komt helpen is het handig om een snoeischaar met uw naam er op mee te 

nemen.  

Voor deze ochtend moeten alle kinderen het volgende meenemen: 

 een plastic zak met een(klein) bakje, gevuld met natte oase;  

 een kaars; 

 versierselen 

Het dennengroen wordt verzorgd door de Ouderraad. 

 

Ook maken we deze ochtend kerstbakjes voor de bewoners van “Malkander” en “Van 

Hemertstede”. Deze kerstbakjes worden donderdagmorgen, door de kinderen van groep 2 

(onder begeleiding), bij deze mensen langsgebracht.  

 

De tijden waarop de groepen kerstbakjes gaan maken, zullen ongeveer als volgt zijn. Zodra 

een groep bijna klaar is, komt de volgende al. 

8:30   -  8:55 uur:  groep 1  

8:55   -  9:20 uur:  groep 2a 

9:20   -  9: 45 uur:  groep 2b 

9:45   - 10:10 uur:  groep 3 

10:10  - 10:35 uur:  groep 4 

10:35 – 11.00 uur: groep 5 

11:00 – 11:20 uur: groep 6 

11:20 – 11.40 uur: groep 7 

11:40 – 12:00 uur: groep 8 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Schooltijden op 19, 20 en 21 december: 

 19 dec. groep 1 t/m 8  12.00 uur vrij 

 Start kerstviering 19 dec.  17.15 uur -

18.30 uur. 

 20 dec. groep 1 t/m 8: let op: we 

beginnen  om 9.30 uur 

 21 dec. alle groepen vanaf 12.00 uur 

kerstvakantie 
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Kerstdiner 
In groep 1 t/m 3 gaan de kinderen genieten van een goed verzorgde broodmaaltijd. Kinderen 

uit deze groepen moeten uiterlijk dinsdag 18 december  een bord, beker en bestek (voorzien 
van naam, in een plastic tas) meenemen. 

 
In de groepen 4 t/m 8 gaan we gezamenlijk een kerstbuffet samenstellen en maken. Het is 
de bedoeling dat iedereen een bijdrage levert aan dit overheerlijke kerstdiner. Dit kan in de 

vorm van een voor- hoofd- of nagerecht. Het is de bedoeling dat iedereen thuis samen iets 
lekkers gaat maken voor het kerstdiner op woensdag 19 december. 

 
In de klas bespreken we welke gerechten kinderen lekker vinden en wat er gemaakt zou 
kunnen worden voor het buffet. Uiterlijk 11 december hebben we een lijst van allerlei 

gerechten. Van deze lijst mag ieder kind een aantal gerechtjes kiezen die hij/zij zou willen 
eten tijdens het kerstdiner. Ze moeten wel bedenken hoe groot de maag is, dus niet te 

weinig, maar ook niet te veel kiezen. Het zou namelijk zonde zijn wanneer er heel veel eten 
over blijft. 
Op 13 december zal de leerkracht  uiteindelijk op de lijst invullen hoeveel er van ieder 

gerecht gemaakt moet worden, zodat er voor iedereen voldoende is en we een gevarieerd 
buffet kunnen samenstellen. 

Ook de kinderen van groep 4 t/m 8 moeten uiterlijk dinsdag een bord, beker, bestek en een 
soepkom (voorzien van naam, in een plastic tas) meenemen. 

 
Op woensdag 19 dec. vieren we het kerstfeest van 17.15 uur tot 18.30 uur. Tussen 17.00 en 
17.10 uur  mogen alle gerechtjes in de klas worden gebracht. Gerechtjes die warm zijn 

mogen voorzien worden van een warmhoudplaatje. Gerechtjes waarbij een opscheplepel 
handig is, deze dan graag eraan toevoegen. Alles voorzien van een sticker met naam zou ook 

handig zijn.  
 
Wij  nodigen  alle ouders vanaf 18.15 uur uit op het schoolplein. De OR zorgt hier voor een 

lekkere versnapering bij de vuurkorf. 
Vanaf 18.30 uur mogen de kinderen uit de klas worden gehaald. De leerkracht geeft een 

seintje wanneer het zover is. 
 
Als team, samen met alle kinderen en hopelijk ook veel ouders gaan we er gezellige 

activiteiten van maken. Bij voorbaat wil ik u alvast bedanken voor uw hulp, inzet en 
betrokkenheid. 

 
Met vriendelijke groet, 
 

Team Prinses Margriet School 
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Bijlage: 

1. Kinderboerderij 
2. Online Privacy 

 
 
 

 
 

 
    Bijlage 1 

 

 
Kinderboerderij 

Kinderboerderij Oens Veehuuske zoekt vrijwilligers 
De kinderboerderij Oens Veehuuske draait op vrijwilligers. We zoeken nog een beheerder en een nieuw lid voor in het 
bestuur. Lijkt het je wat om samen op vrijwillige basis het beheer over de kinderboerderij uit te voeren (verzorgen 
dieren en onderkomens) of ken je misschien iemand die hier mogelijk geschikt voor is, neem dan contact op met een 
van onze beheerders of mail naar everard-carla@home.nl 
Als dit niet haalbaar is maar je wilt wel graag wat betekenen voor de kinderboerderij kan je ook in het bestuur 
meedenken en praten over het reilen en zeilen, nieuwe plannen maken en meehelpen bij klusochtenden en bij het 
evenement 'jonge dierendag' in het voorjaar.  
 
 

Bijlage 2 
 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief hebben we een folder toegevoegd van Kennisnet. 
Het gaat over kinderen en online privacy. Hieronder leest u het voorwoord van de 
folder, de volledige folder vindt u als bijlage. 

 
Privacy is de private ruimte in ieder mens: je eigen gedachtewereld, je gevoelsleven, je 

innerlijk. Het is de ruimte waar je gedachten en gevoelens alleen toegankelijk zijn voor jezelf. 
Soms ga je naar buiten met wat je denkt en voelt, bewust of onbewust, door te bloggen of te 
blozen. 

Hoe belangrijk privacy op internet is - iedereen heeft wel wat te verbergen drong extra tot 
ons door toen we ontdekten dat niet alleen wereldleiders, maar ook Nederlandse burgers, u 

en wij, door de Amerikaanse overheid in de gaten worden gehouden. Wat je mailt, de 
berichten die je met je smartphone verstuurt, de NSA kon erbij. Kan er nog steeds bij.  Dat 

vinden we erg. 
Desondanks geven ouders heel veel informatie zelf weg. Ze zijn sharents, die van alles over 
hun kinderen op Facebook delen. Van babyfoto’s tot vakantiekiekjes: alles gaat online. Oók 

als school een leuke activiteit organiseert. Met een druk op de knop staat het op Facebook of 
Twitter. Maar er zijn ook kritische geluiden: steeds meer vaders en moeders maken bezwaar 

als de school of de kinderopvang foto’s van hun kinderen via sociale media met de hele 
wereld deelt. Terecht natuurlijk. 
Hoe zorgen we dat we de privacy van kinderen waarborgen, nu deze door de technologie 

steeds verder in de verdrukking komt? Hoe zorgen we dat kinderen zelf hun identiteit kunnen 
bepalen, zonder dat wij dat al voor ze doen door foto's online te zetten waar ze als puber met 

afgrijzen naar kijken? Hoe gaan we eigenlijk om met onze eigen privacy? En die van onze 
leerlingen?  
Geen makkelijke vragen, maar wel hele belangrijke. In deze  brochure van Digibewust, Mijn 

Kind Online en Kennisnet,  helpen we u, ouder én leerkracht, graag op weg. 
       

Toine Maes, Directeur Kennisnet 
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