
 

 

 

 Nieuwsbrief 2, schooljaar 2019-2020 
Oktober 

 

 
 

 
Nieuwe leerlingen: 
Jack Prins wordt op 27 november 4 jaar en Keyano Roozeboom wordt op 7 december 4 jaar. 

Er zijn afspraken gemaakt dat zij na de herfstvakantie komen wennen in groep 1. 
Wij hopen dat ze een fijne, plezierige en leerzame tijd bij ons op school hebben. 

  
Personele ontwikkeling: 

We zijn druk bezig om invulling te vinden voor het zwangerschapsverlof van juf Sanne. Een 
concrete invulling is er nog niet, maar we gaan ervan uit dat dat binnenkort duidelijk is. 
 

Schoolontwikkeling: 
De Kunstweken zijn nu al en aantal weken aan de gang.  

Ieder kind is een echte Kunstenaar!  
De leerlingen en leerkrachten zijn enthousiast bezig met het kunstwerk over 'hun' schilder.  
Op woensdag 16 oktober van 11.00 uur tot 11.45 uur gaan we het thema afsluiten.  

Hierover heeft u een mail ontvangen. 
 

We willen dit schooljaar starten met een talentenmiddag op de vrijdagmiddag. 
Wij zijn voortdurend bezig met ontwikkelingen binnen de school. Hierbij vinden wij talenten 
van leerlingen heel belangrijk.   

Daarom starten we na de herfstvakantie met de talentenmiddag. Deze middag duurt van 
12:30 tot 14:15 en is voor de groepen 3 t/m 8. Wij zoeken ouders die ons kunnen helpen bij 

de invulling van deze middag. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan de volgende activiteiten:  
- Haken/breien  
- Kokkerellen  

- Drama  
- Houtbewerking  

- Dammen/schaken  
- Schilderen  
- Sport  

- Dansen  
 

Wellicht heeft u nog andere leuke ideeën wat beter bij u past, hier staan wij zeker open voor. 

Eén activiteit duurt drie weken. Lijkt het u leuk om, alleen of samen met een andere ouder, 
een groep(je) kinderen te begeleiden in een activiteit? Neemt u dan contact op met meester 
Bart (bpieper@prinses-margriet.nl) of juf Janine (jolijve@prinses-margriet.nl).   

 
We willen dit heel graag realiseren en kunnen hulp gebruiken van ouders, opa’s /oma’s  of 

iemand anders hierbij goed kunnen gebruiken!  
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De Vreedzame School 
We zijn begonnen  aan het tweede jaar van de Vreedzame school. We hebben een eerste 

bijeenkomst hierover gehad. Inmiddels is Blok 1 afgerond en starten we met blok 2. 
 
Algemeen 

U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om  onze  kinderen voor te bereiden op 
een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en 

rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. 
 
De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. 

De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale 
vaardigheden te oefenen. 

 
Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier 
met elkaar om te gaan. 

De kinderen leren op een democratische  manier beslissingen te nemen en een actieve 
bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken  in de groep. 

Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook 
voor een  werkklimaat waarin veel geleerd kan worden. 

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen of kijken op 
www.devreedzameschool.nl. 
 

Blokken van het programma 
De Vreedzame School is een programma voor de hele school. 

Het programma is zo opgebouwd dat  in alle groepen dezelfde 6 thema’s / blokken aan bod 
komen: 
Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar) 

Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten) 
Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over communicatie) 

Blok 4 We hebben hart voor elkaar (over gevoelens) 
Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid) 
Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten). 

In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde thema’s / blokken 
gewerkt. 

 
Blok 1 We horen bij elkaar.    
                                      

Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok 1. Tijdens dit blok staat het samen 
werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende 

schoolregels  maken leerkracht en kinderen  samen afspraken over hoe je met 
elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas. 
Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het 

gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze 
elkaar goed kennen en elkaar waarderen. 

Ze leren over opstekers en afbrekers.  Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve 
opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; 
je wordt er bijvoorbeeld blij van. 

Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve 
opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. 

De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen 
respect moet hebben voor de mening van anderen. 

 



Blok 2 We lossen conflicten zelf op. 
 

Het thema van dit blok is; We lossen conflicten zelf op! Overal waar mensen (en dus ook 

kinderen) met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De Vreedzame School 
leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen. Wat 

belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe 
zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing? De lessen zijn onder andere 
gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt 

bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken 
waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen. De kinderen leren dat 

ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na kunnen denken over een 
oplossing. We noemen dat ‘afkoelen’. Met de kinderen wordt besproken of een vaste plek in 
de klas een goede manier is om rustig te worden. We noemen dat een ‘afkoelplek’. Dat kan 

een hoekje zijn in de klas met een stoel en tafel, een boekje, een teken of blokje en wat de 
kinderen nog meer bedenken. Kinderen begrijpen heel goed waarom afkoelen belangrijk is. Je 

komt anders niet verder met het zoeken naar een oplossing. Aan de ouders van de kinderen 
uit groep 1 en 2 het volgende verzoek: bespreek thuis eens het volgende met uw kind: “Wat 
doen Aap en Tijger als ze ruzie hebben? Wat hebben ze geleerd over ruzies oplossen?” We 

zijn benieuwd naar de antwoorden van de kinderen. Tip voor thuis: Hoort u van uw kind over 
‘opstekers’ en ‘afbrekers’? Vraag ernaar en praat er over. Laat uw kind weten wanneer hij of 

zij een ‘afbreker’ aan iemand geeft. Vraag hoe dat voor die ander is. Stimuleer om ‘opstekers’ 
te geven. Doet u dat zelf ook naar uw kind en noem daarbij dan de term ‘opsteker’. 

Sportdag: 
Het vorig schooljaar was er in september een sportdag  samen met CNS. 

Dit jaar is het niet gelukt om tijdig bij elkaar te komen om het te organiseren. Hierbij moet 
opgemerkt worden dat dit absoluut niet aan ons (Prinses Margrietschool) heeft gelegen dat 

het niet door is gegaan! 
Juf Sanne zit in deze commissie en heeft herhaaldelijk geprobeerd om vóór de zomervakantie 
bij elkaar te komen. Vanuit CNS was het niet mogelijk om een datum te plannen. Zodoende 

zagen wij het niet zitten om op korte termijn na de zomervakantie een gezamenlijke sportdag 
te realiseren. 

Wij combineren de sportdag dit jaar met de Koningsspelen op 17 april. 
 
MR:  

Door op onderstaande link te klikken kunt de notulen van de MR inzien 
https://www.prinses-margriet.nl/syndeo_data/media/MR_Verslag_12-9-19.pdf 

 
Ouderraad: 

Ook dit jaar is de ouderraad weer actief om alle niet schoolse activiteiten te regelen en te 

begeleiden. Binnen de ouderraad zijn er de afgelopen tijd een paar wijzigingen geweest 

waardoor de samenstelling is veranderd. Afgelopen jaar hebben wij van meerdere leden 

afscheid genomen: 

Harco Bouwman (algemeen lid), Sandra Amptmeijer (algemeen lid), Heidi Jansen 

(penningmeester) en Anouk ten Kate (secretaris). Via deze weg nogmaals dank voor jullie 

inzet.  

Om nieuwe leden te zoeken is er voor de vakantie een oproep geweest. Er zijn een paar 

aanmeldingen geweest en we hebben iedereen toegelaten. De ouderraad bestaat nu uit de 

volgende leden: 

Mariska Paquot (voorzitter) 

Leonie van der Kolk (secretaris), Anouk zal op de achtergrond ondersteuning bieden 

https://www.prinses-margriet.nl/syndeo_data/media/MR_Verslag_12-9-19.pdf


Alinda Seinen (penningmeester) 
Jarno Westerhof 

Patricia Pieper 
Wemke Baas 

Elviera Meijer 
Alwin Kouwen 
 

De afgelopen jaren hebben we een goedgevulde kas gehad, mede dankzij een fancy fair een 
aantal jaren geleden. Van deze gelden hebben we veel leuke activiteiten kunnen doen. Denk 

hierbij aan een stormbaan, een ijscokraam en nog veel meer activiteiten.  
Dit jaar willen wij weer een evenement organiseren om extra geld op te halen. Onder jullie, 
als ouders, zijn er vast veel ideeën. Graag horen we jullie ideeën of zien ze tegemoet via de 

ouderraad mail: 
ouderraadprinsesmargriet@live.nl. 

Wanneer jullie andere ideeën hebben over de “niet schoolse” activiteiten, laat ze ons weten.  
Wij kunnen niet alles zelf en hebben een ieders hulp hard nodig. 
Ook als het gaat om hulp bij de vaste evenementen zoals  Sinterklaas, Kerst en Pasen doen 

we dit jaar weer graag een beroep op jullie om te helpen. 
 

Bij vragen of opmerkingen kun je één van ons altijd aanspreken. 
 

Telefonisch kan er contact op genomen worden met Mariska Paquot 
(moeder van Fleur en Valentijn): 06-14559644 
 

 
Landelijke staking basis- en voortgezet onderwijs op 6 november 

Het leraren- en schoolleiderstelkort is zo groot in Nederland dat dagelijks klassen naar huis 
gestuurd worden. Dit is niet alleen in het basisonderwijs zo maar ook in het voortgezet 
onderwijs loopt het tekort op. 

Het huidige kabinet wil onvoldoende investeren in onderwijs. 
Daarom hebben de gezamenlijke bonden (inclusief de Algemene Vereniging van 

Schoolleiders) een landelijke staking op woensdag 6 november  gepland. 
Een staking om te zorgen dat het onderwijs en de leerlingen krijgen wat ze verdienen: en dat 
is goed onderwijs! 

Wij hebben tot nu toe, als team, nog geen besluit hierover genomen. Maar mogelijk gaan de 
kinderen deze dag niet naar school. Het is goed om hier al vroegtijdig eventueel rekening 

mee te houden. 
 
 

 
 

Stagiaires: even voorstellen: 
 
Demi Verhaar 

 
Mijn naam is Demi Verhaar, 18 jaar oud en ik woon in Balkbrug. Mijn hobby’s 

zijn voetballen, omgaan met vrienden en samen zijn met mijn familie. Ik volg 

de opleiding Sport & Bewegen op Landstede in Zwolle. Op dit moment zit ik in 

leerjaar 3 niveau 4. Voor mijn opleiding loop ik nu stage op de Prinses 

Margriet school, op de maandag en donderdag zal ik aanwezig zijn om samen 

met meester Kenny de gymlessen te verzorgen. Ik vindt het super leuk om 

op mijn oude basisschool de gymlessen te mogen geven.  
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Susan Luppes 
 
Mijn naam is Susan Luppes. Ik ben 21 jaar en ik woon in Balkbrug. Ik heb 

altijd in Hoogeveen gewoond, maar ik ben sinds 2 jaar verhuisd. Ik doe de 

opleiding Onderwijsassistent in Zwolle op het Deltion College. Hiervoor heb ik 

de opleiding Sport en Bewegen afgerond op dezelfde school. Doordat ik al 

veel kennis opgedaan heb op mijn vorige opleiding over kinderen en al 

ervaring had in het lesgeven kon ik gelijk instromen in het tweede leerjaar. 

Op de maandag, dinsdag en vrijdag ga ik naar school, want dan heb ik 

gewone lessen. Op de woensdag en donderdag loop ik stage op ods  Prinses-

Margriet in groep 1/2 bij juf Janneke en juf Hetty. Doordat ik ingestroomd ben in het tweede 

jaar, is dit eigenlijk wel het eerste jaar op deze opleiding voor mij. Dat betekent dat alles nog 

nieuw is en ik nu vooral nog aan het oriënteren en observeren ben. Ik heb zin om te leren en 

heb ook een plan voor ogen wat ik uiteindelijk wil bereiken en doen. De opleiding bevalt mij 

erg goed. Ik heb het onwijs naar mijn zin, net als bij groep 1/2. Wat zullen mijn taken zijn? 

Ik zal kinderen begeleiden in kleine groepjes of individueel. Ook zal ik opdrachten uitvoeren 

die ik vanuit school gekregen heb, zoals bijvoorbeeld een les drama, sport en spel, muziek 

etc. Ik kijk er erg naar uit om tot de zomervakantie hier te mogen stagelopen. Mochten jullie 

nog vragen hebben voor mij, ben ik op woensdag en donderdag op de school aanwezig.  

 
 

Judith Schraa 
Mijn naam is Judith Schraa, ik ben 18 jaar en ik woon in Balkbrug. Dit schooljaar ben 

begonnen aan mijn laatste jaar van de opleiding onderwijsassistent.  

Dit schooljaar kom ik stage lopen in groep 5/6 bij juf Jannette! Ik ben 

er op dinsdag, woensdag en vrijdag.  

 

Ik heb er heel veel zin in ! 

 

 

 
 
Fietsenkeuring. 

Op woensdag 30 oktober vindt de jaarlijkse fietsenkeuring plaats. Alle kinderen mogen die 
dag op de fiets naar school komen om te laten checken of hun fiets “herfst- en winterproof” 

is.  
De donkere, natte periode van het jaar staat weer voor de deur, dus goed zichtbaar zijn in 
het verkeer is erg belangrijk! De verlichting, de remmen en  reflectoren moeten goed in orde 

zijn om veilig te kunnen manoeuvreren in het verkeer. 

 

 



 

Wilt u voordat deze controle plaatsvindt de fiets op onderstaande punten controleren: 

1. Het stuur zit goed vast. 

2. De bel is goed te horen. 
3. De handvatten zitten goed vast aan het stuur en zijn heel. 
4. De rem werkt goed. Uitsluitend handremmen? Dan moeten beide remmen goed werken. 

Indien van toepassing: de remblokjes zijn niet versleten. 
5. De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht. 

6. De spaken in beide wielen zitten goed vast en er zijn geen ontbrekende spaken. 
7. Zijreflectie: De banden hebben cirkelvormige reflectie of er zitten witte of gele reflectoren aan 

de wielen, minimaal 1 per wiel. 

8. De banden zijn goed opgepompt en hebben voldoende profiel. 
9. Het zadel zit goed vast. 

10.Het zadel is op de juiste hoogte ingesteld: Je kunt met beide voeten (tenen) net de grond 
raken als je op het zadel zit 

11.De trappers zijn voldoende stroef. 

12.Beide trappers hebben twee gele reflectoren. 
13.De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te strak. Tip: Heb je een open kettingkast en 

draag je een wijde broek? Gebruik dan een broekclip of band, zodat de broek niet tussen de 
ketting kan komen. 

14.Er zit een rode reflector aan de achterkant van de fiets of geïntegreerd in het achterlicht. 

15.Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht. 

 
 

 

Agenda oktober: 
16          Afsluiting Kunstweken van 11.00 uur – 11.45 uur 

17          Voorstelling “Op de step in een luchtballon” voor groep 1/2.  
              Op de kalender staat 1 t/m3 maar dat klopt niet! 

              Locatie: Basisschool De Langewieke in Dedemsvaart  
              Tijd:      13.15 uur – 14.15 uur 
 

            
Agenda november: 

11          Sint Maarten 
 
Agenda december: 

19        Kerstviering ( niet zoals op de kalender staat: woensdag 18 december 
                                 maar donderdag 19 december)) 

 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt donderdag 14 november 

 

 
 

 
Bijlage: 

 
1.  Info Dikkie Dik / Gashouder Podium 

2.  Jubal 
3.  Proeflessen tennis 

 

 



 
 

 
Bijlage 1. 

 
 
 

 
 

                               DIKKIE DIK EN DE TAART 2+ 

 

  ZONDAG 20 OKTOBER  

      15.00 UUR 

 

  GASHOUDER PODIUM 

 

 

 

 

 

 

 

Vrolijke familievoorstelling voor groot en klein vanaf 2 jaar 

Informatie en kaartverkoop www.gashouderdedemsvaart.nl 

 

Hij is de leukste en beroemdste kat van Nederland: Dikkie Dik. Al jarenlang genieten kinderen van de 

ondeugende avonturen van de rode kater in het tv-programma Seamstraat. En van zijn boekjes, 

geschreven door Jet Boeke. 

In de Gashouder beleven we een dag uit het leven van Dikkie Dik. Niet zo maar een dag, want Dikkie 

Dik is jarig. Op tafel staat een grote taart. Dikkie Dik neemt een hapje. Mmm… lekker! Hij neemt nog 

een hapje…. Dikkie Dik hou op! Maar Dikkie Dik luistert niet. De taart is op. Nu moet Dikkie Dik op 

zoek naar melk, eitjes en appels voor een appeltaart. Maar hij is ondeugend en nieuwsgierig en er gaat 

van alles mis. Kan het feestje nu nog wel doorgaan? Is er wel taart voor alle vriendjes van Dikkie Dik?  

Joes Boonen vertelt het verhaal aan de hand van een heel groot prentenboek met de tekeningen en 

figuurtjes van Jet Boeke.  

Kom je kijken naar Dikkie Dik? Zing en klap maar mee met alle nieuwe liedjes. En na afloop mag je 

met Dikkie Dik op de foto! 

http://www.gashouderdedemsvaart.nl/


 

Bijlage 2.                                              

 

Hallo jongens en meiden,  

  

Afgelopen donderdag (26-9) heeft het kinderorkest van Jubal opgetreden in de Voorveghter voor groep 5 van alle 

basisscholen in de gemeente Hardenberg. Uw zoon/dochter heeft hier thuis misschien wel iets over verteld. Is uw 

zoon/dochter enthousiast geworden, meld dan uw zoon/dochter aan voor 4 gratis proeflessen.  

  

Heb je altijd al een instrument willen bespelen of bij de twirl te willen twirlen kom dan kijken bij muziekvereniging 

Jubal.  

  

Voor de twirl kun je komen kijken op de maandagen. Voor verdere informatie mag je een mail sturen naar 

twirljubal@gmail.com  

  

Je kunt blokfluitles krijgen vanaf groep 3. Deze lessen zijn in groepsverband en starten binnenkort.  

  

Wij verzorgen zelf de muzieklessen. De muzieklessen worden gegeven door onze eigen docenten in het Jubal 

gebouw. Wil je een instrument uitproberen, stuur dan een mail om je in te plannen voor 4 gratis proeflessen om te 

kijken of je het instrument echt leuk vindt. Voor verdere informatie mag je een mail sturen naar secretaris@jubal-

dedemsvaart.nl  

  

Kijk ook eens op onze website: jubal-dedemsvaart.nl  

  

Wie weet ontmoeten wij elkaar binnenkort, samen muziek maken is leuker dan alleen.  

  

Jeugd coördinatoren Dineke Linde en Mathilde Rutgers 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
Bijlage 3 

 
 

 
 

                                                                                             
 

 
 

 
                                 

      
 
 

 
                                                                                          



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                 


