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AGENDA
28 februari – Laatste schooldag Martijn op de Meenthe
12 februari – OR-vergadering
14 februari – Oud papier
14 februari – Kinderjury groep 7
15 februari - Margedag
18 t/m 22 februari – Voorjaarsvakantie
27 februari – Gevangenismuseum groep 7
28 februari – Rapporten mee
5 maart – Rapportgesprekken middag, groep 5/6 hele dag
7 maart – Rapportgesprekken middag en avond
15 maart – Volgende nieuwsbrief
Margedagen
15 februari-hele dag vrij
11 juni-hele dag vrij
28 juni-vrij vanaf 12.00uur
8 juli-vrij vanaf 12.00 uur
12 juli-vrij vanaf 12.00 uur
VAN DE DIRECTIE
Dit is mijn laatste nieuwsbrief voor de Meenthe. Wie mijn stokje gaat over nemen is nog niet bekend,
maar de procedure is al ver gevorderd.
In de tijd dat ik hier heb gewerkt zijn we als team eerst bezig geweest om onze visie te bepalen. Dat is
nodig om samen te kunnen werken aan toekomstbestendig onderwijs. Hier kwamen mooie punten uit,
waar ook ouders en kinderen hun bijdrage aan hebben toegevoegd.
Dit jaar zijn we druk bezig met onderzoeken naar mogelijkheden om onze nieuwe visie vorm te geven.
De werkgroepen hebben andere scholen bezocht en gaan de komende maanden een plan schrijven
waarin beschreven staat welke stappen wanneer genomen worden.
Het groen plein blijft uiteraard op de agenda staan. We hebben van Erik bericht gekregen dat hij begin
maart een eerste opzet klaar heeft voor een plan.
Al deze taken draag ik uiteraard over aan mijn opvolger. Deze zal er weer mee verder gaan. In de
procedure zijn de punten ook aan bod gekomen. De nieuwe directeur is bekend met de richting waar
de school heen wil. Vanaf deze plek bedank ik u voor de prettige samenwerking en wens ik u alle
goeds toe.
Met vriendelijke groet,
Martijn Plas
OPEN DAG
In de week van 18 t/m 22 maart vinden de open dagen plaats van het openbaar basisonderwijs.
U hoort binnenkort wanneer IKC de Meenthe de deuren opent.

TERUGBLIK
 Tijdens de Nationale Voorleesdagen gingen de leerlingen van groep 1 en 2 “Op pad door
prentenboekenland” met een ouder, opa, oma of oppas. Eerst las juf Astrid het boek van de
Voorleesdagen voor: “Een huis voor Harry.” Daarna verspreiden de leerlingen zich met hun
begeleider in alle hoekjes van de school om heerlijk voorgelezen te worden. Na afloop
werden de leerlingen en hun begeleider uitgedaagd om een voorleeschallenge aan te gaan.
Wanneer de leerlingen 3 weken lang elke schooldag voorgelezen worden, verdienen zij een
heus diploma. Ook de juffen van groep 1 en 2 doen mee en dus wie weet, verdienen ook zij
een diploma! Dat zou geweldig zijn. Want: wie veel leest (voorgelezen wordt), wordt beter in
(bijna) àlles!
 Op donderdag 31 januari werden de leerlingen van groep 1 en 2 getrakteerd op een prachtige
voorstelling in de bibliotheek Over het boek Een huis voor Harry. Er was veel herkenning bij
de leerlingen en zij hebben genoten!

ACTUEEL





We heten Ciska Jonkman van harte welkom in het biebteam van de Meenthe. Veel plezier
gewenst!…
15 Februari hebben we een margedag. Dit betekent dat de kinderen vrij zijn. Deze dag
gebruiken we voor werkdrukvermindering: in deze tijd moeten de leerkrachten alle gegevens
van de Cito’s verwerken. Er worden plannen gemaakt voor de komende periode waar aan
wordt gewerkt. Ook is er deze dag ruimte voor overleg over zaken waar we op andere
momenten niet altijd aan toe komen.
Groene plein: 17 januari hebben we met elkaar gesproken over mogelijkheden voor de
inrichting van het plein. Erik is nu bezig om aan de hand van alle ideeën een eerste ontwerp te
maken. Begin maart zal dit aangeleverd worden. In eerste instantie denken de kinderen van
de leerlingenraad hier over mee, zij zullen de plannen dan weer in de groepen bespreken. De
ouders die zich hebben aangemeld worden ook gevraagd om input. Uiteraard heeft ook het
team een grote inbreng.

PRAKTISCHE ZAKEN
 We zoeken een enthousiaste ouder die ons biebteam komt versterken. Een
biebouder helpt eens in de paar weken op woensdagmiddag van 13.30 uur tot
14.00 uur, samen met een andere ouder, de leerlingen om een passend boek uit
te zoeken. Daarnaast leest hij/zij voor aan een paar jongste leerlingen. Wanneer
het u wat lijkt kunt u zich melden bij Astrid Stuitje (groep1/2) of Annemieke
Boonstra (groep 4/5). U kunt dan vrijblijvend een paar keer meedraaien.

VOORAANKONDIGING KONINGSSPELEN
Vrijdag 12 april 2019 is de jaarlijkse sportdag voor de groepen 5 t/m 8 voor Cluster Smilde. De
sportdag is gekoppeld aan de Koningsspelendag. Koningsdag is op zaterdag 27 april 2019, dat is in
de meivakantie. De Koningsspelen zijn daarom op vrijdag 12 april 2019.

Berichtje van de werkgroep wereldoriëntatie
De werkgroep wereldoriëntatie onderzoekt drie
methoden. De methoden zijn Topondernemers, Da
Vinci methode en 4x Wijzer. De methoden bieden de
lessen geïntegreerd aan.
Op donderdag 24 januari jl. mochten wij op Obs Zuid in
Wolvega de lessen van Topondernemers observeren. We werden hartelijk ontvangen!
We hebben groep 5/6 en 7/8 aan het werk gezien. De leerlingen werkten in groepjes of solo aan een
kaart. De leerlingen werkten in de klas of op het leerplein. Er heerste een fijne werksfeer. De
leerlingen konden duidelijk vertellen hoe Topondernemers werkt en wat er van hen verwacht wordt.
Er werd ons verteld dat het proces belangrijker is dan het eindproduct. Leerlingen leren van elkaar. Na
elke kaart is het de bedoeling dat leerlingen de kennis overdragen aan andere leerlingen in de vorm
van een presentatie. Een thema heeft ongeveer 13 kaarten. Per thema werken de leerlingen aan
ongeveer 4 kaarten.
De rol van de leerkracht is bij het werken met Topondernemers een vooral coachende rol. Kinderen
gaan zelf op zoek naar antwoorden op de leervragen. Bij dit zoeken hebben ze begeleiding en soms
ook sturing nodig. Kinderen moeten leren om kritisch om te gaan met informatiebronnen. Als
leerkracht geef je kaders aan waarbinnen wordt gewerkt en stel je open vragen aan de kinderen.
We hebben een goed beeld gekregen van deze methode.
Op vrijdag 8 februari 2019 gaan we naar de Pieter van Thuylschool in Hoogersmilde om daar
informatie te krijgen over de Da Vinci methode. We zijn heel benieuwd!
Ook zijn we op dit moment aan het bekijken hoe we een goed beeld kunnen krijgen van 4x Wijzer.
Als we de drie methoden goed in beeld hebben, zullen we weer met een berichtje komen.

BERICHT UIT DE MR
De MR wordt betrokken bij de procedure voor een nieuwe directeur. Ook hebben we deze keer
gesproken over het toezicht op het plein tussen de middag. Er zijn nog steeds te weinig mensen om
pleinwacht te lopen en dat baart ons zorgen. We willen via deze weg nogmaals vragen of er ouders
zijn die toezicht op het plein willen houden tijdens de middagpauze of als er iemand is met een andere
oplossing voor het tekort aan mensen die toezicht willen/kunnen houden, dan zouden we dat graag
willen horen. Na de zomervakantie moet elke school werken met een werkverdelingsplan. De eerste
stappen hebben we besproken en dit blijft de komende tijd een aandachtspunt van de MR.
LEERLINGENRAAD
De kinderen hebben een gesprek gehad met Koos van Riezen, directeur-bestuurder van Kits Primair.
Koos laat zich op alle IKC’s op de hoogte brengen wat er speelt en deze keer mochten de kinderen
van de leerlingenraad meepraten. Ze hebben genoemd dat ze meedenken over het groene plein. Ook
gaven ze aan dat de toiletten regelmatig verstopt zaten. Op dit moment gaat dat gelukkig weer wat
beter, maar de kinderen vinden wel dat de wc’s soms niet lekker ruiken.

BERICHT UIT DE OR
Mario Penning heeft door omstandigheden het voorzitterschap helaas neer moeten leggen. De nieuwe
voorzitter is Tamara Brouwer. Wij danken Mario hartelijk voor zijn inbreng en wensen Tamara succes!

INDELING OUD PAPIER
Datum
Naam
14 februari
21 maart
18 april
16 mei
20 juni
Reserve:

Wiebren en Wiljon
Robert en Jeroen
Jan K en Martin
Bart en Jeroen
Wiebren en Bart
Bart, Wiljon, Jeroen, Sjaak, Wiebren, A

NIEUWE MEDEWEKER
Zoals u al weet gaat juf Eline ( groep 5/6) ons verlaten. Dat vinden wij jammer, maar we wensen haar
natuurlijk veel succes met haar nieuwe baan. We kunnen melden dat we met ingang van 1 april 2019
een nieuwe medewerker verwelkomen. Hieronder stelt hij zich aan u voor:
Mijn naam is Robert Jonker, ik ben 28 jaar en mag binnenkort beginnen als leerkracht op de Prinses
Margrietschool in Smilde en de Meenthe in Bovensmilde. Ik woon in Assen met mijn vrouw, dochter en
hond. Mijn dochter is nog maar 8 maanden oud, dus ik ben nog maar pas vader geworden. Meester
zijn is niet alleen mijn werk, maar ook mijn passie. Ik vind het geweldig om kinderen dingen te leren. Ik
ben nog niet zo lang leraar, want ben iets meer dan
een jaar geleden afgestudeerd aan de Pabo. Iemand
die mij herkent, kan mij ook kennen van het werk dat ik
deed voor ik op de Pabo studeerde. Ik werkte namelijk
bij een bekende speelgoedwinkel en heb ook nog een
tijdje gewerkt in een bekende huishoudwinkel, onder
andere in Smilde. Wat ik vaak gebruik in de klas is mijn
gitaar. Muziek is erg belangrijk voor heel veel dingen.
Het mooiste van liedjes zingen vind ik altijd het samen
zijn. In mijn vrije tijd probeer ik veel tijd vrij te maken
om op de gitaar te spelen. Sinds kort ben ik ook
begonnen met piano les. Naast het maken van muziek,
doe ik in mijn vrije tijd veel voor de kerk. Ik doe daar
vooral veel met lichttechniek en ICT. Ik geloof dat het
belangrijk is om respect te hebben voor elkaar in de
wereld, ongeacht geloof, afkomst of geaardheid. We
leven immers samen op deze kleine wereld en moeten
er samen iets moois van maken. Ik heb enorm veel zin
om te komen werken op beide scholen. Ik hoop dat wij samen (kinderen, ouders en collega’s) een
ontzettend leuke en muzikale samenwerking mogen aangaan en kijk er naar uit om u allen te
ontmoeten!

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1/2
De kinderen van groep 1/2 hebben deze keer de Meentheshow opgevoerd. Hieronder een paar foto’s.

Ook waren er weer de nationale voorleesdagen. We danken alle voorlezers hartelijk!

NIEUWS VAN EXTERNEN
Koffertje Kunst verandert!
In 2019 gaat Koffertje Kunst op een andere wijze de kinderen vermaken.
Dit jaar geen voor- en najaars workshops, maar er wordt 1x groots uitgepakt…
Eén middag waar we vele handen hulp kunnen gebruiken.
Verdere info volgt begin maart 2019.
Save the date: 24 mei 2019.

DE ZEVENDE EDITIE VAN DE MEGASPEELDAG WEER EEN GROOT SUCCES
De laatste vrijdag van de kerstvakantie was het weer zover, de jaarlijkse Mega Speeldag,
georganiseerd door Wij zijn Bovensmilde en vond plaats in MFA De Spil.
Het werd al vroeg druk met spelende kinderen op alle luchtkussens die opgesteld stonden in de
sportzaal. Er was de hele dag gratis ranja, de kinderen konden een glittertattoo krijgen, geschminkt
worden, aan het rad draaien om een prijsje te winnen bij het Rad van Fortuin of even bijkomen in de
bioscoopzaal. Ruim 230 kinderen hebben zich de hele dag uitgeleefd.
De organisatie bedankt EHBO Smilde, alle sponsoren, alsmede de fantastische vrijwilligers voor hun
hulp om deze dag tot zo'n succesvolle dag voor de kinderen te maken. We zien iedereen graag
volgend jaar weer!
School van de Week
Vanaf week 03 t/m week 26 organiseert Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Midden-Drenthe de
actie ‘School van de Week’. Elke week wordt er een basisschool verkozen tot ‘School van de Week’.
Alle leerlingen van deze basisschool kunnen in de desbetreffende week voor maar 1 euro zwemmen
bij de zwembaden in Midden-Drenthe. Dit zal op de woensdag of zaterdagmiddag zijn. Alle
basisscholen in de gemeente komen aan de beurt tijdens de actie, ook ons IKC. Met de actie wil het
JOGG-team de kinderen stimuleren om meer te bewegen en om de zwemveiligheid en het vrij
zwemmen te stimuleren.
Hoe gaat het te werk?
De kinderen zullen in de desbetreffende week een kortingskaartje meekrijgen naar huis en mogen die
week met korting zwemmen. Dit initiatief is tot stand gekomen door de zwembaden en JOGG MiddenDrenthe. Er wordt gehoopt dat zoveel mogelijk kinderen gebruik van dit leuke aanbod!
IKC de Meenthe is deze week aan de beurt.

