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Kerstviering

Gisteren hebben we met elkaar genoten van onze kerstviering op de
Prinses Margriet. De kinderen zagen er prachtig uit. Er zijn
schitterende kaarten gemaakt en deze zijn uiteindelijk bij ouderen in
de buurt van school bezorgd. De ouderraad had supersnel de
bestellingen van donderdag naar dinsdag omgezet, zodat we van
een heerlijke lunch konden genieten. Helaas mochten ze niet helpen
in school, maar samen is het ons denk ik gelukt om een gezellige
sfeer te creëren en de kinderen ondanks deze bizarre tijden een
onvergetelijke dag te bezorgen!
De foto’s zijn te bewonderen op onze website, schoolapp en via het
YouTube-kanaal kunt u genieten van het boek gemaakt door de
kinderen uit groep 5/6.
Nu staan we opnieuw aan het begin van een sluitingsperiode en moet de school de deuren
vanaf 16 december voor een paar weken sluiten, we hopen dat de lockdown een positief
effect heeft op de vermindering van het aantal Coronagevallen zodat we op 18 januari weer
gewoon naar school kunnen gaan. Het is nog even afwachten op wat de regering zal
aankondigen.
Binnen deze periode de Kerstvakantie…even geen school.
We hopen dat jullie samen een gezellige tijd beleven; heerlijk spelletjes spelen, naar buiten,
voorlezen of samen lezen …genieten van de kleine dingen die wel kunnen.

25 jaar werkzaam in het onderwijs

Lucienne, onze intern begeleider, was gisteren 25 jaar
werkzaam in het onderwijs. Een hele mijlpaal!
We wilden daar niet zo maar als collega’s aan voorbij gaan. We
wensen haar een schitterende dag toe en dat ze nog heel veel
jaren met plezier samen met ons mag werken.

De toekomst zijn wij!
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Buitenschoolse opvang op Prinses Margriet
Wist u dat er op onze school ook een BSO is gevestigd? Kinderwereld en Prinses Margriet
werken op dat gebied nauw samen.
De buitenschoolse opvang is elke dag geopend.

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
of specifiek voor Prinses Margriet: https://www.kinderwereld.info/balkbrug

Hé, kom je buitenspelen

Een prachtig project om kinderen te
stimuleren meer buiten te spelen.
Vier weken lang spelletjes op t plein
met meester Boudewijn.
Deze mogelijkheid wordt ons geboden
door Sportservice Hardenberg.
Of het project door kan gaan is op dit
moment nog onduidelijk. Wellicht dat
de data worden aangepast.
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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?
Graag maken we een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek en/of voor een rondleiding
door de school, zodat u een verantwoorde schoolkeuze kunt maken. U kunt mailen naar
directie@prinses-margriet.nl; ghaandrikman@sg-owsa.nl of telefonisch contact opnemen met
onze school 0523-656379
Januari
18 – 3 januari
4 - 17
18
20

De kerstvakantie begint om 12:00 uur
Lockdown-periode; er worden online lessen gegeven
Eerste schooldag
Nationale voorleesdag groep 1 en 2 met ontbijt

Namens het team wens ik u,
hele fijne feestdagen en een gezond 2021 toe.
Op naar een nieuw jaar vol knuffels en gezelligheid.
Wacht niet op bijzondere momenten, maar maak momenten bijzonder!
de volgende nieuwsbrief kunt u op 21 januari verwachten
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Bijlage 1
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Bijlage 2

De toekomst zijn wij!

5

Bijlage 3
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