
 

 

 

 

 Nieuwsbrief 6 schooljaar 2019-2020 
Februari 

 

 
Nieuwe leerlingen: 

Julin van Heerde went de komende deze periode in groep 1/2 . Veel plezier, Julin! 
 

Personele ontwikkeling: 
Juf Sanne is op 23 december  bevallen van een gezonde dochter, Fiene! 
Fiene is een prachtige baby. Juf Sanne voelt zich heel goed en is zelfs al op school geweest 

om vol  trots Fiene aan de kinderen en collega’s te laten zien. 
Wij wensen het gezinnetje een mooie toekomst! 

 
Juf Heike re-integreert momenteel 2 ochtenden ( ongeveer 3 uur) per week op de dinsdag en 
donderdag. Dat lukt steeds beter en ze heeft een schema gemaakt zodat ze uiteindelijk 

(tegen het eind van dit schooljaar) weer 2 dagen achter elkaar zou kunnen werken.  
Na dit re-integratieproces zal  Heike op een andere school gaan werken. 

Er wordt de komende tijd door directie volop aan de formatie gewerkt en is het nu nog niet 
duidelijk op welke school dat zal zijn. 
 

Monique Finke zal aan het eind van dit school (2019-2020) de school verlaten. Vanaf 
augustus gaat ze deel uit maken van de Stuurgroep Coaching binnen onze Onderwijsstichting 

Arcade. De afgelopen jaren was zij  hier al één dag in de week actief mee aan het werk. 
Vanaf het nieuwe schooljaar heeft ze uitbreiding van deze uren gekregen, waardoor het niet 
meer te combineren is met de  functie van locatie-coördinator op de PMS. Intern zijn wij 

bezig met het invullen van deze functie. 
 

Schoolontwikkeling: 

          Op weg naar anders organiseren                                             
Met het hele team hebben we een Inspiratie-middag “Onderwijs anders organiseren”, gehad. 
Een frisse blik om te kijken hoe we ons kunnen laten inspireren ter voorbereiding op onze visie van de 
toekomst in relatie tot de nieuwbouw van onze school. 
Het traditionele onderwijs, het jaarklassensysteem, blijkt niet de ruimte te bieden die 

kinderen nodig hebben in deze tijd. Naast het meegeven van een goede uitgebreide 
basiskennis willen we de kinderen vaardigheden aanleren die passen bij het functioneren in 

de maatschappij van de toekomst.  
Wie zijn onderwijs anders durft te organiseren, boekt daar winst op. Voor zowel de leerling 
als de leerkracht, op cognitief en pedagogisch vlak, waarbij recht wordt gedaan aan 

verschillen en talenten de kans krijgen zich te ontwikkelen. Dit sluit aan bij het leren in de 
21e eeuw en is een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Door het doorbreken 

van het traditionele jaarklassensysteem ontstaan nieuwe mogelijkheden.  
De vraag die dan opkomt is: ‘Moet ik bij anders organiseren van het onderwijs mijn hele 
schoolorganisatie omgooien en letterlijk de muren doorbreken?’ Ons antwoord: ‘Dat kan, 



maar het kan ook heel klein.’ Voorop staat in ieder geval dat er kwalitatief goed onderwijs 
geboden wordt, je staat immers aan de basis die je legt bij de kinderen voor hun toekomst.  

 
 

 
Talentontwikkeling 
De Talentenmiddag houden we op de vrijdagmiddag van 12.30 uur – 14.30 uur 

vrijdagmiddag 28 februari, 6 maart, 13 maart, 20 maart, 27 maart en 3 april. 
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 volgende onderdelen zullen o.a. worden aangeboden: 

 Kunst 

 Vissen 
 Dammen 

 Voetbal  
 Techniek 
 Dromenvangers  

 Puzzelen 
 Nestkastjes 

 Mozaïek  
 Dansen 

 
 
                

 
Nieuws van de MR 

We hebben tijdens de vergadering van 2 februari jl. de tijd genomen om met elkaar te 
spreken over de rol van de MR. Aanleiding was de gedeeltelijk nieuwe samenstelling van de 
MR en de zaken die spelen op school en in Balkbrug.  Gedurende het gesprek zijn we 

gekomen we tot een gezamenlijk beeld; de MR ambieert een proactieve houding, zowel op 
onderwijsinhoudelijk vlak als wanneer het gaat om alle ontwikkelingen die in het 

dorp Balkbrug spelen. De MR wil meedenken, advies geven en informeren en daar voldoende 
de tijd voor nemen.  
Daarnaast hebben we gesproken over de nieuwbouw van de school. Maandag 10 febr. gaan 

de MR-en van de beide scholen (CNS en de Prinses Margrietschool) voor het eerst écht met 
elkaar in gesprek over hoe we het onderwijs in Balkbrug voor ons zien. Het proces zal 

beschreven worden en er wordt gebrainstormd over manieren waarop er samengewerkt kan 
worden. 
Op 2 maart a.s. is er voor het eerst een groot overleg tussen de besturen van beide scholen. 

Daarin hopen we ook een hoop duidelijkheid te krijgen, bijvoorbeeld over het proces en een 

tijdspad. 

Zodra er nieuws is, kunt u dit lezen in de nieuwsbrief. 

 De ideeën die tijdens de inloopochtenden zijn ingebracht m.b.t. het bestrijden van de 

eikenprocessierups en het omgaan met de hitte in het oude gebouw zijn ook aan de orde 

geweest. Eén idee is meteen al in uitvoering gebracht. Tijdens de talentenmiddag gaan de 

kinderen nestkastjes maken, om op dien manier bij te dragen aan de aanpak van de 

processierups. Bedankt ouders voor het meedenken! 

Omdat we goed de tijd hebben genomen om met elkaar te spreken over onze rol, hebben we 

niet de hele agenda kunnen behandelen. De overige agendapunten hebben we 

doorgeschoven naar een extra vergadering op 11 maart.  

 

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


 
Nieuws van de OR 

De ouderraad heeft de eerste vergadering in het nieuwe jaar gehad en de eerste ideeën voor 
een middag 'Heel PMS bakt' staan op papier! Met deze middag hopen wij de kas van de  

ouderraad te  kunnen aanvullen met de opbrengsten van de “bak-middag”, zodat we dit 
kunnen gebruiken voor  leuke activiteiten voor de kinderen gedurende het jaar. We willen een 
middag voor jong en oud organiseren op het schoolplein. Uiteraard hebben we dan ook 

bezoekers nodig! Zodra de datum vaststaat berichten we jullie.  
 

Tevens kwam er tijdens deze eerste ouderraad vergadering aan bod dat er wat wisselingen 

zullen plaatsvinden in de Ouderraad. Mariska, Patricia en Jarno zullen het OR-team verlaten 

en hierdoor zijn er in het nieuwe schooljaar( 2020 – 2021) plekken vrij. We zullen in de 

volgende nieuwsbrief daarover meer schrijven.  

Heb je vragen, ideeën of wat te bespreken over de activiteiten, mail gerust of spreek ons 

aan. 

In de bijlage treft u nog een herinnering voor de ouderbijdrage. Er is nog een vrij groot aantal 

ouders die wellicht vergeten zij te betalen. Zie bijlage 4. 

 

            
Agenda februari: 

17 – 21                  Voorjaarsvakantie 
24                          Alle leerlingen vrij : studiedag team 
26                          Kriebelcontrole 

 
Agenda maart: 

 
6                            Rapporten gaan mee 
2 - 13                    Voortgangsgesprekken                    

16 – 19                 Kijkweek 
17                         Schoonmaak actie: “WEEK van MOOI schoon” 

 
 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op donderdag 12 maart 
 

 

 
 

 
Bijlage 1:   Vakantie Bijbel Week Hardenberg + kleurplaat 
 

Bijlage 2:   75 jaar vrijheid gemeente Hardenberg 
 

Bijlage 3: Planet Youth 
 
Bijlage 4:   Ouderbijdrage schooljaar 2019 – 2020 

 
Bijlage 5:  Nieuwe schoolapp 

 
 
 

 
 



 
Bijlage 1 

 

 
 
 
 

 
 

Hardenberg, 29 januari 2020 
 
 

Uitnodiging 
 

Voor alle kinderen van de basisscholen in de gemeente Hardenberg e.o. (en hun vrienden en 
vriendinnen) om deel te nemen aan de 

 

Vakantie Bijbel Week 2020 
Alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar zijn van harte uitgenodigd om deze drie dagen samen met 

ons bezig te zijn rondom het thema 
 

“Tel je mee?” 
 

Waar:  

Schoolgebouw Greijdanus College, Burg. Schuitestraat 7a in Hardenberg 
 

Wanneer:  

dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 februari (in de voorjaarsvakantie) 
 

Hoe laat:  

De deuren gaan open om 09.30 uur uur, we beginnen om 09.50 uur en het programma duurt tot 

12.00 uur. Er is kinderoppas vanaf 08.00 uur (graag opgeven bij aanmelding via de website) 
 

Aanmelding/kosten: 
Kinderen die aan (één van) deze VBW-dagen willen meedoen, kunnen worden aangemeld via de website 

www.vakantiebijbelweekhardenberg.nl. Kosten per kind: € 1,00 per dag 
 
We gaan weer veel zingen, kijken naar toneel, leuke spelletjes doen en er zijn weer hele mooie 
knutselwerkjes te maken 
 

Op de website kan ook een mooie kleurplaat worden gedownload. Deze kan tijdens de VBW-dagen 

ingeleverd worden, waarvoor dan weer leuke prijsjes te winnen zijn 
 

Voor meer informatie: 
Zie de website www.vakantiebijbelweekhardenberg.nl 

en we zijn ook te volgen via Facebook en Twitter 
 

 

 

http://www.vakantiebijbelweekhardenberg.nl/
http://www.vakantiebijbelweekhardenberg.nl/


 

 
                                                                                                         



Bijlage 2 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

Bijlage 3 

 

  

   

 

SAVE THE DATE 
  

   

 

Voorstelling 'Onder invloed' voor ouders uit Dedemsvaart 

7 april 2020 | 19.30 uur | Gashouder 

 

Van alle Europese jongeren gebruikten IJslandse jongeren twintig jaar 

geleden de meeste drank, sigaretten en drugs. Nu gebruiken zij het minst. 

De gemeente Hardenberg onderzoekt of het IJslands model kan helpen om 

het gebruik van middelen onder jongeren in de gemeente nog verder terug 

te dringen. 

 

Daarom doet de gemeente mee aan een proef van drie jaar onder leiding van 

het Trimbos instituut en het Nederlands Jeugdinstituut. We starten met het 

IJslands Model in Dedemsvaart samen met ouders, scholen, jongeren en 

organisaties. 

  

Noteer 7 april alvast in je agenda en we zien je graag die avond in de 



Gashouder! 

  

  

   

 

PROGRAMMA 
  

   

 

19.00 uur: Inloop met koffie/thee 

19.20 uur: Welkomstwoord over het IJsland model 

19.30 uur: Voorstelling 'Onder invloed' 

21.00 uur: Napraten onder het genot van een hapje en frisje 

  

   

 

VOORSTELLING 
  

   

 

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? Het wordt een relevante 

ouderavond gericht op 

communicatie tussen ouders en 

hun pubers. 

  

     

 

  

     

    

 



AANMELDEN 
  

   

 

We vinden het fijn om te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Wilt 

u zich daarom aanmelden via ijsland@hardenberg.nl. 

 

Op www.hardenberg.nl/ijsland vindt u meer informatie over het IJslands 

model. Ook kunt u zich daar aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. 

  

   

 

 

  

  

 

 

afmelden 

 

   

 

mailto:ijsland@hardenberg.nl
https://hardenberg.email-provider.nl/link/piifzhhyo8/saerfkdifs/yvdspxtpnj/zgxqcaxgcz/qnntqehnmq
https://hardenberg.email-provider.nl/unsubscribe/piifzhhyo8/saerfkdifs/zgxqcaxgcz/qnntqehnmq


 
 

 
Bijlage 4 

 

Ouderbijdrage Prinses Margrietschool 
Op school worden naast het normale lesprogramma veel leuke dingen gedaan: het sinterklaasfeest, een 
gezellige kerstmaaltijd, schoolreisjes etc. Het zijn allemaal activiteiten die niet zijn weg te denken uit de 
school. Zonder een bijdrage van de ouders kunnen die activiteiten niet worden bekostigd. De school ontvangt 
geld van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor lesmaterialen, voor leerkrachten en 
voor het schoolgebouw. 
Er is geen geld voor leuke extraatjes. Vandaar dat op veel scholen de ouderraad aan de ouders een geldelijke 
bijdrage vraagt, waarmee zij die activiteiten kan organiseren en betalen. 
 
Formulier 

Bijgaand ontvangt u het formulier waarop aangegeven is hoeveel de ouderbijdrage voor uw kind of kinderen voor dit schooljaar 
bedraagt.  
Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier voor de 1

e
 vervaldatum in te vullen en getekend op school in te leveren, of in te 

scannen en digitaal te versturen naar ouderraadprinsesmargriet@live.nl U kunt deze bijdrage in twee delen betalen, de 

eerste vervaldatum is 30 November 2019, de tweede vervaldatum 31 Januari 2020. Let op! De vervaldatums zijn vervroegd.  
 

Het bedrag graag overmaken op:  IBAN: NL86RABO0305325213 onder vermelding van Naam kind (eren) en Groep (en). 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Begroting ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 
 
(gaarne de activiteiten aankruisen waaraan NIET deelgenomen wordt) 

 

 Groep 1 en 2 Groep 3 en 4 Groep 5 en 6 Groep 7 en 8 

     

0   Sinterklaas 10.00 10.00 3.50 3.50 

0   Kerst 7.50 7.50 4.00 4.00 

0   Pasen 2.50 2.50 2.50 2.50 

0   Schoolreis /kamp 15.00 25.00 30.00 65.00 

0   Diversen 5.00 5.00 5.00 5.00 

     

Totaal € 40.00 € 50.00 € 45.00 € 80.00 

 
* Diversen zijn o.a:  voorleesontbijt, laatste schooldag, bankkosten, afscheidscadeau leerkracht, schaatsen, versiering 
klassen 
 
 
De ouders/verzorgers van 

   ________________________ uit groep ________________ bedrag € ___________  
   
   ________________________ uit groep ________________ bedrag € ___________  
   
   ________________________ uit groep ________________ bedrag € ___________ 
                         
   ________________________ uit groep ________________ bedrag € ___________ 
 
                          € __________ 
 
 
1

e
 vervaldatum  = 30 november 2019 

2
e
 vervaldatum  = 31 Januari 2020 

 
 
Handtekening ouder/verzorger    Penningmeester Ouderraad 
 
 
 
________________________    Mw. A. Seinen 
        

 
 

 



Bijlage 5 
 

 
Beste ouders/verzorgers, 

Onze schoolAPP is vernieuwd. De APP heeft een nieuwe ‘look’ gekregen en is zowel voor de leerkrachten 

als de ouders een stuk functioneler geworden. Daarnaast zullen de problemen met de push-notificaties zijn 

opgelost. 

Hieronder leggen we uit hoe u de APP kunt installeren. De afbeeldingen kunnen van een andere Arcade-

school zijn. De opzet van alle websites binnen Arcade is echter hetzelfde. 

We verzoeken u de nieuwe APP te installeren, de oude APP kunt u tot 1 mei blijven gebruiken.. In de 

meeste gevallen zal dit geen problemen opleveren. Dat laatste kan alleen het geval zijn als u een 

verouderd toestel heeft, die nieuwe APP’s niet ondersteunt.  

Vanaf nu kunt u via app.schoolsunited.eu ook naar de webversie van de App. Push-notificaties worden niet 

ondersteund in deze versie. 

Mochten er toch nog vragen zijn, stuur dan een mailtje naar: aspijkerman@kompaszie.nl of cmeiringh@sg-

owsa.nl  

APP installeren 

Ga naar de APP-store of GooglePlaystore en zoek op ‘SchoolsUnited’. U vindt dan de nieuwe APP onder 

de naam ‘SchoolsUnited’. De oude APP staat onder ‘School APP’. 

STAP 1: Download en open de APP. 

 

 

 

STAP 2: Klik op ‘Een nieuwe school toevoegen’ 

mailto:aspijkerman@kompaszie.nl
mailto:cmeiringh@sg-owsa.nl
mailto:cmeiringh@sg-owsa.nl


 

 Typ hier het adres van de website van de school: www.prinses-margriet.nl 

 Het e-mailadres en het wachtwoord is hetzelfde als bij de oude APP. 

Wachtwoord vergeten of nieuwe gebruiker? 

 Ga naar de website van de school. 

 Klik op ‘Ouders’ en vervolgens op ‘Ouderportaal’ 

 Onderstaand scherm verschijnt: 

 

Wachtwoord kwijt?  

Klik op ‘Wachtwoord vergeten?’ 

 

Nieuwe gebruiker?  

Vul de velden bij ‘Eenmalige registratie als ouder’ in. 

De activatiecode voor onze school is: odsprinsesmargriet 

 

Instellingen wijzigen 

Wilt u instellingen wijzigen, ga dan in de APP naar het ‘hamburgermenu’. Zie pijl in afbeelding hieronder. 

 



 

 

Ga naar onderen en klik op ‘accounts’. 

 

 

 

 

 

 

Pushnotificaties 

Het is belangrijk dat u de pushnotificaties aanzet, zodat u geen (belangrijke) mededelingen mist. 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Speciale editie, voor ouders & leerkrachten: Nieuwsbrief 4, 2020 

SchoolsUnited App gaat vanaf 10 februari 2020 
de 
SchoolApp vervangen 
Beste leerkrachten & ouders, er staat een nieuwe App voor je klaar 
om te downloaden. De App heet: SchoolsUnited . De ‘oude’ 
SchoolApp werkt nog tot 1 mei 2020, daarna gaat deze off-line. 
Iedere gebruiker moet eenmalig opnieuw inloggen in de App. De 
oude App blijft tot aan 1 mei nog te gebruiken dus tussen 10 
februari en 1 mei zijn beide Apps door elkaar heen te gebruiken. Ouders hoeven 
zich uiteraard niet nogmaals in het ouderportaal te registreren. 
Zoek vanaf 10 februari in de App en 
Play store onder de naam 
SchoolsUnited en download de App. 

Advies aan ouders: laat de SchoolApp tot 1 mei nog op je telefoon staan. 
De Push notificaties van de SchoolApp gaan naar de SchoolApp en de push notificaties van de 
SchoolsUnited App gaan naar de SchoolsUnited App. Als de school nog een push notificatie via de 
SchoolApp verstuurd dan ontvang je deze in ieder geval, maar je kunt gewoon naar de SchoolsUnited 
App gaan om de informatie te bekijken. Ga naar SchoolsUnited.eu/instructie voor mee informatie. 
Weet je je wachtwoord niet meer, ga dan naar het ouderportaal van de school en klik op wachtwoord 
vergeten. 
Dan krijg je een mail met verdere instructies. Heb je vragen, stuur dan een mail naar 
support@schoolsunited.eu 

Leerkrachten instructies 
Ga naar schoolsunited.eu/appvideo om instructievideo’s te bekijken. Ga naar schoolsunited.eu/boekje 
voor een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden. 
wil je je afmelden voor de nieuwsbrief, ga naar www.schoolsunited.eu/afmelden 
wil je je aanmelden voor de nieuwsbrief, ga naar www.schoolsunited.eu/aanmelden 

www.schoolsunited.eu support@schoolsunited.eu , wijzigingen voorbehouden 
1 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                             


