Nieuwsbrief 1 schooljaar 2020-2021
Augustus

Start van het schooljaar:

We zijn met elkaar weer begonnen op de Prinses Margriet. Heerlijk om te zien hoe de
kinderen op het plein spelen en weer in de klassen aan het werk zijn. We hopen dit te kunnen
voortzetten, vandaar dat we de richtlijnen van het RIVM nog even onder uw aandacht
brengen.
De maatregelen op school zijn als volgt:
• Ouders mogen niet in school en op het plein komen. De ouders moeten
voor het bord/hek afscheid nemen van hun kind(eren)
• Ouders houden onderling bij het ophalen en brengen ook anderhalve
meter afstand van elkaar
• Bij verkoudsheidsklachten moet de leerling thuisblijven (eventueel
laten testen en zie beslisboom in de bijlage)
• Traktaties: jarigen mogen trakteren maar met voorverpakte traktaties,
dus geen zelfgemaakte traktaties
Schooltijden
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Studiedagen komend schooljaar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vrijdag 25 september: alle kinderen zijn vrij
Maandag 30 november: alle kinderen zijn om 12:00 uur vrij
Donderdag 28 januari: alle kinderen zijn om 12:00 uur vrij
Maandag 1 maart: alle kinderen zijn vrij
Dinsdag 30 maart: alle kinderen zijn om 12:00 uur vrij
Donderdag 3 juni: alle kinderen zijn om 12: 00 uur vrij
Donderdag 17 juni Studiedag Arcade: alle kinderen zijn vrij
Woensdag 30 juni: alle kinderen zijn vrij

Organogram
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Nieuwbouw

Dit schooljaar belooft in het kader van nieuwbouw best een spannend jaar te worden. Het
eerste overleg met de directeur Mirjam Brink van de CNS heeft al plaats gevonden.
De besturen en projectleiding hebben na de zomervakantie het contact ook opgepakt en gaan
binnenkort om tafel. We houden u maandelijks via deze nieuwsrubriek op de hoogte van de
voortgang van dit proces.

Schoolontwikkeling
De komende periode gaan we als team intensief bezig met
de visie en de missie van onze school. Zij zijn de leidraad
bij alles wat er in school gebeurt.
In een missie wordt het bestaansrecht van een organisatie
beschreven vanuit de waarden en identiteit. De vraag die
onder dit verhaal ligt is: waar staan we voor? Een missie is
een blijvend iets dat niet elk jaar verandert.
Hulpvragen om een missie te formuleren:
Waar staan we voor?
Welke normen en waarden hebben we?
Welke overtuigingen motiveren ons?
Wat is ons bestaansrecht?
De vraag die onder het begrip visie ligt is: waar gaan we voor? In een visiestuk wordt
beschreven wat de toekomstdroom van de organisatie is en welke bijdrage de organisatie aan
de maatschappij wil leveren. In een visie krijgt de missie concrete handen en voeten. Een
visie wordt vaak geschreven voor een bepaalde periode, wordt geëvalueerd en bijgesteld
indien nodig. Telkens wordt gekeken of datgene wat gedaan wordt nog in lijn is met de missie
van school.

Hoofdluiscontrole
Helaas kunnen de luizencontroles op school niet doorgaan vanwege de Coronamaatregelen.
Daarom ons verzoek om thuis zelf het hoofd/haar te controleren op aanwezigheid van luizen
en neten.
•

Controleren: Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in
de haren achter de oren en in de nek. De hoofdluizen zijn zo groot als een
sesamzaadje en bewegen. Ziet u doorzichtige of grijswitte puntjes die aan de haren
kleven? Dat zijn de eitjes van de hoofdluis (neten).
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Als u hoofdluis heeft ontdekt, controleer dan ook alle gezinsleden, en vertel directe
contacten dat u of een van uw gezinsleden hoofdluis heeft. Denk hierbij aan school,
kinderopvang, ouders van vrienden van de kinderen, sportclubs, opa's en oma's etc. Zij
kunnen zich dan ook (laten) controleren op hoofdluis.
Op de site van het RIVM kunt u meer informatie vinden over de behandeling van luis:
https://www.rivm.nl/hoofdluis

Startgesprekken
Ook dit is een punt wat we door de Corona anders moeten gaan uitvoeren. We zijn in het
team nog over aan het nadenken hoe we dat gaan oppakken. Nadere informatie volgt zo
spoedig mogelijk.

Contacten met leerkrachten:
Door de periode van thuisonderwijs is er regelmatig geappt en gebeld met het privénummer
van de leerkracht. We vinden het fijn om van belangrijke informatie op de hoogte te zijn en
korte lijntjes met u als ouder te hebben. Wel zouden we u willen vragen, zoveel mogelijk de
werkdagen en -tijden van de leerkracht aan te houden en de communicatie bij voorkeur via
de mail en/of via de telefoon van school te laten verlopen.
Zou u ook willen checken of uw mailadres, telefoonnummer en woonadres nog kloppen? En
bij wijziging dit willen doorgeven op school.

SchoolApp
Heeft u onze school nog niet als App op uw mobiel? Dan kunt u dit via
appstore vinden onder SchoolsUnited. In de bijlage, een apart
document, vindt u een uitgebreide handleiding hoe u zich kunt
registreren.
We zouden het fijn vinden als iedere ouder de App gaat gebruiken.
De leerkracht plaatst nieuws vanuit de klas hierop en verder is de informatie van de website,
de kalender en het laatste nieuws vlot terug te vinden.
Ook is het sinds dit schooljaar mogelijk om de absentie via de schoolApp door te geven.
Heeft u hulp nodig dan kunt u een mail sturen naar Cobie Meiringh cmeiringh@sgowsa.nl Vermeld hierin de naam van de school, naam van uw kind(eren) en uw eigen naam
(vooral als deze van elkaar verschillen). Zij neemt zsm contact met u op.
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Nieuws van juf Heike:
Lieve ouders en kinderen van de prinses Margriet,
Wat een leuke cadeaus en een lieve kaart heb ik van jullie gekregen!
Jammer dat ik er niet was, om deze samen met jullie open te maken.
Ik wilde jullie nog wel heel graag bedanken voor de mooie cadeaus.
Bedankt allemaal!
Groetjes juf Heike

Kinderwereldnieuws
BSO PRINSES MARGRIET

.

Bij de buitenschoolse opvang (BSO) worden kinderen in de leeftijd van 4 tot 13
jaar opgevangen. Kinderwereld biedt voorschoolse-, naschoolse- en
vakantieopvang aan in ODS Prinses Margriet. De groepsruimte bevindt zich in
school, een veilige plek voor de kinderen.
Na schooltijd beginnen we rustig aan tafel, luisteren naar elkaars verhalen, eten
fruit en drinken samen iets. Daarna is het tijd voor spelen en activiteiten. Van
knutselen tot gym en van lezen tot buiten spelen. Er zijn bouw-, lees-, spelletjes- en
huishoeken. De buitenschoolse opvang bij Kinderwereld is vrije tijd voor kinderen.
Er is aandacht, rust en ontspanning. Net als thuis.
De komende weken werken wij bij de BSO met het thema ‘Regen’. We gaan lekker
creatief aan de slag met verf, strijkkralen, tijdschriften, kapla etc.

RONDLEIDING/INSCHRIJVEN

.

Wilt u ook een plekje voor uw kind bij
Kinderwereld?
Schrijf u dan nu in of vraag een rondleiding
aan via onze website: www.kinderwereld.info
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Is uw kind tussen de 3 en 4 jaar?

Hierbij een vriendelijk verzoek om uw kinderen die 4 jaar
worden, binnenkort aan te melden.
Voor ons is het handig enig idee van de aantallen te hebben
om goede prognoses voor de volgende jaren te maken.
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bericht ook door te geven aan
buren, vrienden, familieleden, die overwegen hun kind bij ons
op school aan te melden?
Uiteraard kan er op school altijd een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijk gesprek
en/of voor een rondleiding vóór ouders een schoolkeuze maken. (U kunt mailen naar
directie@prinses-margriet.nl; ghaandrikman@sg-owsa.nl of telefonisch contact opnemen met
onze school 0523-656379 )

September
7-11
8 – 10
15-17
22-24
11
14
16
22
23
25

Startgesprekken
Afname diverse Cito toetsen in de groepen 4 t/m 8
Schoolfotograaf
Nio groep 8
MR vergadering
Buitenlesdag
Start verkoop Kinderpostzegels
Studiedag Zorg; de kinderen zijn vrij

Namens het team wens ik u een heel mooi weekend!
de volgende nieuwsbrief kunt u op 24 september verwachten
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Bijlage 1
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Bijlage 2
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Bijlage 3

Bijlage 4
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