
 

 Nieuwsbrief 5, schooljaar 2018-2019 

Januari 

Namens het team van ods Prinses Margriet  
wensen we iedereen een sprankelend 2019 toe!!! 

 
Nieuwe leerlingen 

Sanne Kort wordt in februari 4 jaar en begint deze week met kennismaken en wennen. De 
tweeling Jade en Sophie Zwiep worden in maart 4 jaar, zij starten begin februari met wenen 
op de basisschool. We wensen de drie meiden heel veel plezier en een leerzame tijd toe bij 

ons op school. 
 

Personele ontwikkelingen 
Vanaf deze week gaat juf Bonita lekker genieten van haar zwangerschapsverlof. Juf Sanne 
gaat de komende weken volledig werken, tot de voorjaarsvakantie. Na de voorjaarsvakantie 

gaat juf Heike weer beginnen met werken. 
 

Dalton 
Samenwerken is de kernwaarde die in de maand januari centraal staat binnen ons 
daltononderwijs.  

Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding 
en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Een 

daltonschool is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar 
leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken 
werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het 

verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren 
vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar 

elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, 
ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, 

zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een medeleerlingen, het aangaan van 
de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit 
de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een daltonschool is een 

oefenplek voor democratisering en socialisering. 
 

 
 
Arcade bestaat 10 jaar 

Onderwijsstichting Arcade ontstond in 2009 uit een fusie tussen het toenmalige Coevonder 
(openbaar onderwijs gemeente Coevorden) en OPO Hardenberg. Arcade bestaat dus tien jaar 

en daarom kregen de kinderen afgelopen maandag een mooie mok en was er voor het team 
een heerlijke taart.  
Onderwijsstichting Arcade verzorgt het openbaar onderwijs op 28 basisscholen in de 

gemeenten Hardenberg en Coevorden.  

http://www.dalton.nl/daltononderwijs/kernwaarden#samenwerking


De Vreedzame school 

 



Cito 
Ieder schooljaar in januari is het de periode om Cito-toetsen af te nemen. Dat doen we 

uiteraard ook dit schooljaar weer. We noemen dit de Midden-toetsen (halverwege het 
schooljaar). In groep 3 t/m 8 nemen we vanaf de week van 21 januari de toetsen af, zoveel 

mogelijk op dinsdag, woensdag en donderdag. 
In tegenstelling tot andere jaren hebben we besloten om geen Cito-toetsen meer af te nemen 
in de groep 1 en 2. De ontwikkeling van kleuters verloopt altijd met sprongen (nog niet 

geleidelijk), daarmee is een kleutertoets écht een momentopname. Daarnaast zijn wij van 
mening dat het afnemen van een toets op papier helemaal niet past bij de 

kleuterontwikkeling. We hebben een goed observatie- en registratiesysteem waarmee we de 
ontwikkeling van ieder individueel kind goed kunnen volgen. Indien nodig (bijv. bij twijfel 
over de ontwikkeling op een bepaald gebied) kunnen we er in individuele gevallen voor kiezen 

om toch een Cito-toets af te nemen. 
We blijven wel, net als andere jaren, het protocol leesproblemen afnemen. Deze wordt 1 op 1 

afgenomen bij alle kinderen en is een signaleringstoets. Dit doen we om een beeld te krijgen 
of de voorwaarden voor het leren lezen in voldoende mate aanwezig zijn. Mochten hier 
bijzonderheden uitkomen, dan kunnen we daar tijdens de kleuterperiode al goed op inspelen. 

 
 

Verkeer 
We vinden de verkeerssituatie rondom school, vooral tijdens het brengen en halen van de 

kinderen, niet altijd veilig. Kinderen fietsen over de stoep en er staan veel auto’s geparkeerd 
waardoor het overzicht  onvoldoende is. 
Wilt u: 

1. uw auto zoveel mogelijk parkeren in de daarvoor bestemde parkeerhavens of op de 
parkeerplaats van de Plus of de Welkoop? Gelieve niet meer langs de stoep en voor de 

ingang van het schoolplein! 
We gebruiken de Kruizingastraat tijdens halen en brengen als éénrichtingsweg, ingang 
vanaf de Molenweg. 

2. uw kind(eren) leren om niet over de stoep te fietsen? Hier zullen we op school kinderen 
ook op attenderen. 

3. Het wordt ook weer kouder. In geval van vorst; zorg voor goed zicht 
 
Wij vertrouwen op uw medewerking, samen kunnen we ervoor zorgen dat deze situatie voor 

iedereen veiliger wordt.  
 

Broodtrommel 
Wij kunnen natuurlijk niet voor u bepalen wat uw kind meekrijgt in de broodtrommel. Toch 
willen we u er op wijzen dat wij gezonde voeding promoten, zowel tussen de middag als bij 

het eten en drinken halverwege de ochtend. We vragen u daarom vriendelijk om daar, als 
goed voornemen voor het nieuwe jaar, aandacht voor te hebben. 

En zo vragen we u ook aandacht te hebben voor het verpakkingsmateriaal; pakjes drinken, 
boterhamzakjes, enz. We vragen u dit zoveel mogelijk te beperken en het eten zoveel 
mogelijk mee te geven in een broodtrommel en drinkbeker. 

 
 

Agenda  

 
Januari 

9                    kriebelcontrole 
10                  studiemiddag: groep 1 t/m 4 vrij vanaf 12.00 uur 
Week 4 + 5     Cito-toetsen groep 3 t/m 8 

23                  Voorleesontbijt 
 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt 7 februari 2019 



 
 

  



Schoolshirts 
De familie Mulder is op bezoek geweest in Haïti en hebben daar schoolgaande kinderen blij 

gemaakt met onze oude schoolshirts. Super leuk om te zien dat deze goed ontvangen zijn. 
We hebben begrepen dat deze kinderen ook veel behoefte hebben aan sportkleding. Mocht u 

sportkleding in kindermaten in de kast hebben liggen dat niet meer wordt gebruikt, maar nog 
wel in goede staat is, dan mag dit bij de familie Mulder of op school worden gebracht. Familie 
Mulder zorgt er dan voor dat dit op de goede plek komt. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


