
   In deKijker 
 

 
Ermelo, 27 januari 2023 

Beste ouders / verzorgers,  

 
Mooi om te zien dat er deze week zoveel 
gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om 

na schooltijd een kijkje in de klas te nemen. Bij 
de kleuters wordt gewerkt aan het thema 

‘ruimte’ en deze week is er een heus 
ruimtestation verrezen in de gang!  
  

In de groepen 3 tot en met 8 zijn de Cito toetsen 
afgenomen, de komende weken gaan we deze 
analyseren. Het geeft ons naast informatie over 

de ontwikkeling van de leerlingen ook veel 
informatie over ons eigen handelen en waar we 

dat in het komende half jaar kunnen bijsturen. 
Voor begrijpend lezen hebben we bijvoorbeeld 
voor een andere aanpak gekozen, die we nu 

evalueren.  
 

 

 

Groep 6 en 7/8 zijn gestart met het leerorkest. Tot eind 

maart hebben ze wekelijks les (cello, viool en altviool). 
Op 24 maart geven ze een echt concert!  
 

Op zondag 12 februari zijn we met de hele school te gast 
bij CGK de Voorhof, Meer informatie over deze dienst 
volgt binnenkort! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kiva  

De komende maanden gaan we weer verder met de thema’s uit onze methode KiVa. Deze methode 
gebruiken wij om pestgedrag zoveel mogelijk te voorkomen. KiVa heeft drie belangrijke kenmerken; 

Problemen oplossen in en met de groep, voorkomen en aanpakken van pesten en daarnaast is KiVa 
veelzijdig en heeft praktijkgericht materiaal. Wilt u meer informatie over KiVa? Dan kunt u die heel 
gemakkelijk vinden op www.kivaschool.nl. 

 
Vanaf de eerste week na de kerstvakantie tot aan de meivakantie komen thema 4 t/m 7 aan bod.  
Hieronder willen we u kort meenemen wat de onderwerpen van de thema’s zijn.  

 
In de onderbouw (gr. 1 t/m 4): 

http://www.kivaschool.nl/
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- Thema 4; ‘Iedereen is uniek’. Hierbij wordt ingegaan op gelijk en verschillend. Iedereen mag 
er zijn. Samen delen samen spelen waarin ze bijvoorbeeld bij een sociaal dilemma een 

beroep moeten doen op hun vermogen om samen te delen.  
- In Thema 5 gaat het over ‘Plagen, ruzie of pesten?’. De kinderen leren wat pesten eigenlijk is. 

Over samen lachen is voor iedereen fijn, uitlachen niet. Over ruzie of pesten en over 
buitensluiten. 

- In Thema 6 komt ‘Rollen in de groep’ aan de orde. Ze leren welke rollen er zijn, wie ze zelf 

zijn en dat iedereen kan helpen.  
- In het laatste thema voor de meivakantie krijgen de leerlingen les over Thema 7 ‘Samen zijn 

wij een fijne groep’. Ze gaan aan de slag met emotiekaarten. Hoe je een fijne groep kan zijn 

en hoe je samen sterk staat. 
Kortom: binnen deze thema’s zijn er veel oefeningen die gericht zijn op groepsvorming, 

emotieherkenning en het accepteren van verschillen. 
 
In de bovenbouw (gr. 5 t/m 8): 

- Thema 4: ‘Herken pesten’. Hierbij wordt ingegaan op wat pesten is, wat plagen en wat een 
conflict is. Verschillende situaties komen aan bod. Waaraan kan je pesten herkennen en 

welke vormen van pesten zijn er. 
- In Thema 5 gaat het over ‘Verborgen vormen van pesten’. Ze leren wat verborgen pesten is. 

Wat buitensluiten inhoudt en wat roddelen doet. Ook komt Cyberpesten aan bod.  

- In Thema 6 gaan we in op; ‘Rollen in de groep. Ze leren welke rollen er zijn, wie ze zelf zijn en 
dat iedereen kan helpen. Ze reflecteren en doen verschillende oefeningen.  

- In het laatste thema voor de meivakantie krijgen de leerlingen les over Thema 7 ‘Gevolgen 

van pesten’. Ze leren wat de gevolgen van pesten zijn. Daarnaast gaat het over het welzijn in 
de groep en gaat de klas daarover in gesprek.  

Ook binnen deze thema’s zijn er veel oefeningen die gericht zijn op groepsvorming, 
emotieherkenning en het accepteren van verschillen.3 

 

Namens de Kiva werkgroep, Ellen Koelewijn 
 

 

Vanuit de MR (ingezonden) 

Op maandag 16 januari 2023 was de eerste MR- vergadering van dit jaar. We hebben de 
ontwikkelingen in de school besproken. We hebben vooruitgekeken naar volgend schooljaar voor 
wat betreft het leerlingaantal, huisvesting en de onderwijsontwikkeling. Op 7 februari zal de MR ook 

aanwezig zijn op de ouderavond, die in het thema van de nieuwe visie van de Margrietschool staat. 
We hebben gesproken over het starten met een informatieavond voor ouders aan het begin van het 
schooljaar. Het team heeft besloten deze informatieavond weer te gaan organiseren. Heb je vragen 

aan de MR, je kunt ons altijd aanspreken of mailen op MRMargrietschool@vpcoermelo.nl.  

 
Vrijwillige ouderbijdrage TSO 

Via Parro heeft u een betaalverzoek ontvangen voor de TSO bijdrage. We zijn blij dat al 50% hiervan 

betaald is. We hebben uw bijdrage hard nodig om de TSO door Brood&Spelen te continueren. U 
vindt het betaalverzoek bij het “praatwolkje” onder in de app.  
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Uitnodigng Praatpaal (ingezonden) 

De Praatpaal bestaat 25 jaar en dit willen we vieren met jou! 

 
Onderwerp: Uitnodiging voor een musical met jou in de hoofdrol!  

 
Ben je tussen de 4 en 12 jaar en lijkt het jou ook zo leuk een keer te schitteren in een musical? Nou, 
dat kan! Op 11 maart 2023 verzorgt theatergroep De Vliegende Speeldoos een heel bijzonder, leuk 

en flitsend programma, waarbij we in maar liefst één dag een musical gaan instuderen!  
 

De musical heet ‘Esther’ en gaat 
over een gewoon meisje dat 
koningin wordt. En die als enige 

nog haar volk van de ondergang 
kan redden. De vraag is: durft ze 
dat te doen, met gevaar voor 

eigen leven? Jij kan meespelen in 
deze musical. Het is een 

onvergetelijke ervaring!  
 
De musical wordt in één dag met 

jullie ingestudeerd onder 
begeleiding van echte acteurs, 
zangers en dansers. Aan het eind van de dag spelen jullie samen met hen een fantastisch en stralend 

optreden. Uiteraard voor echt publiek! Want voor de voorstelling zijn natuurlijk al jullie ouders, 
verzorgers, broertjes en zusjes (vanaf 4 jaar), opa’s en oma’s, ooms en tantes en vriendjes en 

vriendinnetjes van harte welkom om te komen kijken.  
 
De dag begint om 12.30 uur voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Kinderen van groep 1 & 2 worden 

om 14.30 uur verwacht. De voorstelling van de musical begint om 18.30 uur en zal tot ca. 20.00 uur 
duren. Waar? In het Kerkelijk Centrum, Jeugdkant 20, Ermelo.  
 

Wil je meedoen met deze bijzondere musical en deze leuke dag, die je nooit meer zult vergeten, mail 
dan onderstaande gegevens naar depraatpaalermelo@gmail.com (uiterlijk 28 feb). Er kunnen 

maximaal 120 kinderen meedoen, dus reageer snel, want vol = vol! T.z.t. ontvang je dan van ons 
nadere informatie over deze dag. Graag tot dan!  
 

Groeten van De Praatpaal 
 

 
Aanmelding musical ‘Esther’ met De Vliegende Speeldoos op 11 maart 2023  
 

Ja, natuurlijk wil ik deze dag niet missen en doe ik mee!  
Naam: ……………………………………………………………………………………… 
Leeftijd: …………………………………………………………………………………….  

Basisschool groep: ……………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer ouder: …………………………………………………………………..  

E-mailadres ouder: ………………………………………………………………………… 
Allergieën/ overige bijzonderheden: ……………………………………………………… 
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Voor in de agenda  

 

Winterbal (OC)     27 januari 
OC vergadering     31 januari  
Ouderavond visie Margriet   7 februari 

Kerk en School dienst    12 februari 
Oudergesprekken    16 & 20 februari  
Rapport mee     23 februari 

Voorjaarsvakantie    27 februari- 3 maart 
Studiedag (alle leerlingen vrij)   23 maart  

 
 
 

 
  

 

 

 

 

Om mee af te sluiten 

 
 

 

 

 

 

Met een hartelijke groet,   
namens het team,  
 

Leonie Matthijsse-Kersloot, directeur Margrietschool 
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