
    

Nieuwsbrief 11, schooljaar 2017-2018 

juli 

 

Nieuwe leerlingen 
In de zomervakantie worden Hugo de Vries, Valerie Grooteboer, Dean Baas en Vera Kouwen 

4 jaar. Momenteel maken deze kinderen al kennis met school en met de groep, waar ze na de 
zomervakantie in terecht zullen komen. We wensen ze alle vier een fijne verjaardag en een 

hele plezierige en gezellige tijd bij ons op school toe 
 

Schoolontwikkeling 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen hebben wij in mei en juni een externe 
audit laten doen om de kwaliteit van onze school goed in beeld te brengen. 

N.a.v. klassenbezoeken en gesprekken is er een analyse geschreven waaruit aanbevelingen 
naar voren zijn gekomen. Deze aanbevelingen hebben we vertaald in concrete doelen waar 

we volgend schooljaar mee aan de slag zullen gaan. Een aantal highlights zijn: 
 Lesaanbod in groep 1-2-3 goed op elkaar afstemmen; 
 Lesaanbod laten aansluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen (kinderen die 

meer/ander werk nodig hebben, ze dit ook aanbieden); 
 Beter analyseren van toetsen, waardoor we een beter lesaanbod kunnen realiseren; 

 Invoeren van De Vreedzame school (zie verderop in de nieuwsbrief uitgebreidere info); 
 Invoeren van een nieuwe methode voor Taal (spelling en woordenschat horen hier ook 

bij); 

 Meer structuur en opbouw in het aanbieden van de lessen (instructiemodel), 
schoolbreed moeten hier duidelijkere afspraken over worden gemaakt en worden 

uitgevoerd. 
 
Om dit proces onderwijskundig goed aan te kunnen sturen is aanwezigheid van directie 

gewenst. Onze locatie coördinator Monique Finke maakt deel uit van de directie en krijgt een 
belangrijke taak in dit proces, maar ook zal Gretha Vleems meer op school aanwezig zijn op 

school dan dat ze het afgelopen jaar is geweest. Dit om de onderwijskundige veranderingen 
goed vorm te geven en neer te zetten. 
 

Personele ontwikkelingen 
Het is ons gelukt om een duo-collega voor Jannette te vinden. Haar naam is Heleen Habers. 

Heleen zal op donderdagmiddag en vrijdag les gaan geven in groep 6/7. Afgelopen vrijdag is 
Heleen al de hele dag op school geweest en heeft ze kennis gemaakt met de kinderen en de 
school.  

We nemen afscheid van de huidige collega van Jannette; Manon Klunder. Zij gaat het ingang 
van het nieuwe schooljaar werken op obs De Kern in Hardenberg. 

Ook hebben we op de valreep een leerkracht gevonden die gedurende het 
zwangerschapsverlof van Heike de duo-collega van Sanne zal worden. Haar naam is Bonita 
Ruizenaar en zal op maandag en dinsdag in groep 2/3. In de vakantie gaan Heike, Sanne en 

Bonita allerhande zaken doorspreken en overdragen. Kennismaken met de groep lukt helaas 
niet meer voor de vakantie, omdat Bonita momenteel op een andere school aan het werk is.  

Onze locatie coördinator Monique zal aan het eind van de vakantie geopereerd worden en 
daardoor is ze tot de herfstvakantie niet op school aanwezig. Vervanging van haar 

werkzaamheden zullen grotendeels opgevangen worden door Gretha Vleems. Hiervoor krijgt 
Gretha tot de herfstvakantie wat extra ondersteuning van buitenaf. 



Ouderenquête continurooster  
Nagenoeg alle ouders kijken heel positief terug op het eerste schooljaar met een 

continurooster. Positieve punten die er worden genoemd zijn bijvoorbeeld: 
 Meer tijd voor activiteiten/spelen na schooltijd; 

 Meer rust en structuur in de school; 
 Meer rust tijdens het eten dan destijds bij het overblijven; 
 Kinderen blijven in de schoolse situatie waardoor ze makkelijkere van spelen weer tot 

leren komen. 
Een zorgpunt wat uit de enquête naar voren komt zijn de lange dagen voor de jonge 

kinderen. Volgend schooljaar gaan we onderzoeken of het mogelijk is om de kleuters weer 
een middag in de week vrij te geven o.i.d. 
 

We hebben het continurooster ook geëvalueerd in de leerlingenraad. Ook kinderen zijn super 
positief en noemen eigenlijk dezelfde punten als de ouders. Met als enige aanvulling dat we 

ze NOOIT de vrije woensdagmiddag mogen afpakken, daar zijn ze heel blij mee. 

 
De Vreedzame school 
Dit jaar hebben wij ons georiënteerd op een nieuwe methode voor sociaal emotioneel leren. 
Onze keus is gevallen op De Vreedzame School. 

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale 
competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een 

leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en 
waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen 
voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de 

verschillen tussen mensen. 
Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. Tijdens het 

driejarige invoeringstraject staat in de teamtrainingen het bijbehorende leerkrachtgedrag 
centraal. Daarnaast komen thema’s aan de orde als: sociale veiligheid, omgaan met 
(ongewenst) gedrag, ouderbetrokkenheid en de groepsvergadering  (het democratisch hart in 

klas en school waar leerlingen een stem hebben, en mogen meepraten over zaken die hen 
aangaan). Op 31 oktober zal er een ouderavond worden gehouden met meer informatie 

over De Vreedzame School. Noteert u deze datum alvast in uw agenda!  
Voor verdere info verwijzen wij u graag naar: https://vreedzaam.net 

 
Groepsindeling schooljaar 2018-2019 
De definitieve groepsindeling ziet er als volgt uit: 

 Groep 1/2a  Hetty en Janneke 

 Groep 2b/3  Heike / Bonita en Sanne  
 Groep 4/5  Brenda 

 Groep 6/7  Jannette en Heleen  
 Groep 8  Bart 

 

Van Snappet naar digitale verwerking 
We hebben nu 3 schooljaren gewerkt met Snappet en de ervaring heeft ons geleerd dat dit 

veel heeft opgeleverd, maar dat er ook nadelen kleven aan het maken van de lessen in 
Snappet. De voordelen zijn bijvoorbeeld dat kinderen erg veel oefenstof kunnen maken dat ze 
directie feedback krijgen op hun werken. Het grote nadeel van Snappet is dat kinderen, als ze 

een fout maken, geen feedback op de fout krijgen, maar keer op keer een antwoord kunnen 
blijven geven, totdat het goed is. Daarnaast hebben we gemerkt dat doordat we met Snappet 

werken, te weinig aandacht besteden aan het geven van goede instructies. Iets wat tijdens 
de externe audit ook heel erg naar voren kwam. 

Dit is dan ook de belangrijkste reden dat we volgend jaar niet meer gaan werken met 
Snappet, maar met de digitale verwerking van de methode. Hierdoor doen we precies wat de 
methode zegt, volgens de juiste instructies, passend bij het niveau van de kinderen. Hiermee 

gaan we werken vanaf groep 6. Groep 3, 4 en 5 gaan wel digitale oefenstof maken, maar 
werken grotendeels ook op papier en in een werkboekje. 

 
 

 

https://vreedzaam.net/info/wat-is-de-vreedzame-school/item/11-lessenserie
https://vreedzaam.net/info/wat-is-de-vreedzame-school/item/34-invoeringstraject
https://vreedzaam.net/info/wat-is-de-vreedzame-school/item/14-teamtrainingen


Vakanties en studiedag schooljaar 2018-2019 

Vakantierooster       Studiedagen 2018-2019 

 

 

 

Leesouders/opa’s en oma’s 

Volgend schooljaar doen we opnieuw een beroep op u om ons, en daarmee dus ook de 

kinderen, te ondersteunen bij het lezen. 

We zoeken ouders (maar opa’s en oma’s vinden dit misschien ook wel leuk) die een vaste dag 

in de week zouden willen lezen met kleine groepjes kinderen uit groep 3 t/m 7. We hebben 

elke dag hulp nodig van 8.30 uur tot 9.00 uur. 

Lijkt u dit leuk om te doen, dan mag u mij een mailtje sturen waarin u dit kenbaar maakt en 

waarin u aan kunt geven op welke dag u dat zou willen doen. 

jzantingh@prinses-margriet.nl  of   bbroere@prinses-margriet.nl  

Ook kunt u dit persoonlijk aangeven bij juf Jannette of juf Brenda. 

 

Afscheid groep 8  

Wat hebben we een fantastische musical gezien afgelopen dinsdag 17 juli! Een groot 

compliment  voor de kinderen, meester Bart en alle ouders die geholpen hebben om er zo’n 

groot succes van te maken! Wat zijn wij trots om te zien hoe er samengewerkt werd, hoe het 

decor eruit zag, hoe mooi de kinderen allemaal gekleed en geschminkt waren en hoe er 

gespeeld werd. Grote klasse!!!! 

Dan hebben we donderdagavond nog een mooi afscheid met groep 8 voor de boeg. Om 18.00 

uur gaan ze met elkaar barbecueën en vanaf 19.00 uur nemen we van elkaar afscheid.  

 

Laatste schooldag 

Vrijdag 20 juli luiden we de vakantie in met een verrassing van de OR! 

                                      ‘Gein op het plein!’ 

 Kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht en mogen verkleed komen 

als ze dat leuk vinden. 

 Het wordt een actieve ochtend dus  wel rekening mee houden dat de kinderen zich 

makkelijk kunnen bewegen! 

 U bent vanaf 11.30 uur welkom op school komen om naar de activiteiten te kijken 

samen het schooljaar af te sluiten. Rond 12.00 uur is het dan voor iedereen echt 

zover: ZOMERVAKANTIE! 

 

 

 

Herfstvakantie 22 okt. t/m vrij.26 okt. 

2018 

Kerstvakantie Ma. 24 dec. 2018 t/m 

vrij. 4 jan. 2019 

Voorjaarsvakantie Ma. 18 feb. t/m vrij.  

22 feb. 2019 

Paasweekend Vrijdag 19 april t/m 

maandag 22 apr. 2019 

Meivakantie Vrij. 29 apr. t/m vrij. 3 

mei 2019 

Hemelvaart  Do. 30 + vrij. 31 mei 

2019 

Junivakantie Ma. 3 juni t/m 7 juni 

2019 

Pinksteren 9 en 10 juni 2019 

Zomervakantie  Ma. 15 juli t/m vrij. 23 

aug.. 2019 

Studiedag Arcade Donderdag 13 sept. 2018 

Studiemiddagen 

onderbouw (gr. 1 

t/m 3 vrij) 

 8 okt. 2018 (middag) 

 22 nov 2018 (middag) 

 13 dec. 2018 (middag 

Studiemiddag 

Mooi, weer spelen! 

(gr. 1 t/m 4 vrij) 

Donderdagmiddag 10 jan. 

2019 

Studiemiddag  

De Vreedzame 

school (alle leerl. 

vrij) 

 15 nov. 2018 (middag) 

 9 april 2019 (middag) 

Studiedag “Zorg” 

(alle leerl. hele 

dag vrij) 

Maandag 25 febr. 2019 

Studiedag 

“Overdracht” (alle 

leerl. hele dag 

vrij) 

Woensdag 3 juli 

 

mailto:jzantingh@prinses-margriet.nl
mailto:bbroere@prinses-margriet.nl


Circus 

De Dvd van het circus is klaar. Albert (vader van Seff) bedankt hiervoor! 

Nu ben ik op zoek naar ouders die willen helpen de Dvd’s te vermeerderen, zodat elk gezin 

een exemplaar kan kopen. De kosten hiervoor zijn €3,-. 

De kinderen van groep 8 die géén broertje of zusje op school hebben en van school af gaan 

kunnen natuurlijk ook een exemplaar kopen.  

 Wie wil helpen de dvd’s branden? 

 Wie wil een exemplaar kopen. 

Stuur een mail naar: jgruppen@prinses-margriet.nl 

 

BEDANKT OUDER! 

Als school zijn wij ontzettend blij met alle hulp die we van ouders tijdens dit schooljaar weer 

hebben gekregen! 

 

Bedankt lieve ouders, 

Bedankt voor die dagen……….. 

Bedankt lieve ouders, 

Dat we u mochten vragen 

Bedankt allemaal……………. 

Voor wat u hebt gedaan! 

Bedankt voor de dagen, 

Dat u klaar hebt gestaan 

 

 

 
Agenda september:  

 
3         Wij gaan weer naar school! 

5         Kriebelcontrole 
6         Ouderavond groep 1,2 en 3  start 19.30 uur 
12       Eenmalig Nieuwsbrief op woensdag 

17       Deze week startgesprekken 
26       Sportdag samen met OBS Oud Avereest 

           Start Kinderpostzegelactie  
 
Agenda oktober: 

 
1         Deze week infoavond voor groep 1 / 3 / 8 

4         ANWB streetwise (verkeersproject) 
8         Studiemiddag groepen 1,2,3. Kinderen van deze groepen vrij vanaf 12.00 uur 
10       Korfbaltoernooi 

 
11              Nieuwsbrief 

17              Fietsenkeuring 
22 t/m 26  Herfstvakantie  
31               Kriebelcontrole 

                  20.00 uur: ouderavond: De Vreedzame School 
 

          

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk5YX95ZbcAhUNbFAKHWDRCc8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.kudzu.be/nl/bloeiwenskaart-super-bedankt-bloom-your-message&psig=AOvVaw095fobrZC10riBHB_EFRrp&ust=1531389856739208


 

 
                                                                                                                   Bijlage 1 

 
 

                   

 

 
 

Woensdag: 29 augustus 2018 

 De Brugkerk, Zwolseweg, Balkbrug.  

Verrassing…. 

 
Donderdag: 30 augustus 2018 

 De Brugkerk, Zwolseweg, Balkbrug.  

Bouwen / frutselen / schminken / knutselen  

 

Vrijdag: 31 augustus 2018 

 Camping ’t Reestdal in Balkbrug 

Activiteiten voor de groepen 1 t/m 4  
Levend Stratego voor de groepen 5 t/m 8      
en….de brandweer komt afblussen…. 

Alle dagen van 13.30 uur (kassa vanaf 13.15 uur) tot 16.00 uur. 

 

 

 

volg ons op facebook: jeugdwerk PG Oud Avereest/Balkbrug 

 

Kosten:  € 2,00 per middag 

Deelname op eigen risico  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=brandweer%2Bbalkbrug&source=images&cd=&cad=rja&docid=7Kv181UHZmwrMM&tbnid=Sk7Z498zUioftM:&ved=0CAUQjRw&url=http://voertuigen.brandweer.org/hardenberg.html&ei=FQDCUaTeNorIsgbS_YGADg&bvm=bv.48175248,d.Yms&psig=AFQjCNHAPqix5RdwWzoUAv3dBqFmAb6OEw&ust=1371754662148196

