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Impressie thuiswerken vanuit een
deel van de groepen
De ZIT challenge van Meester Boudewijn
Meester Boudewijn stuurde een filmpje met de
uitdaging om het zitten tegen een muur zonder
stoel en je benen in een hoek van 90 graden zo
lang mogelijk vol te houden. Hier zien we hoe
groep 3 en 4 actief meedoen ….en volhouden!

In het kader van Blink zijn groep 5 en 6 aan het
bouwen en daarbij moeten ze voldoen aan een
strenge lijst met eisen.
Voor Indonesië zijn ze bezig met het ontwerpen van
een nieuwe stad.

Ook kwamen diverse foto’s van tafelsommen voorbij,
ik geloof dat de meeste van lekkernijen waren gemaakt,
zodat het team er trek van kreeg.
Hiernaast op de foto zien we 4 rijen van 6 en dat
betekent: 4 x 6 en vind je die som een beetje lastig?
Dan draai je hem gewoon om en dan krijg je 6 x 4
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Nationale voorleesdagen in groep 1 en 2
Woensdag 20 januari 2021
gingen de Nationale
voorleesdagen weer van start .

Helaas konden we op school niet met het voorleesontbijt
starten. Daarom hebben we voor jullie vier leuke boeken van
de voorleesdagen in gesproken, zodat jullie die thuis fijn
kunnen zien en luisteren.
Een leuk liedje over Coco : Coco kan het!
Het voorleesontbijt gaan we samen met elkaar als we weer naar school gaan nog een
keertje over doen . Dat houden jullie dus nog tegoed!

Situatie MR
Zoals u allen weet is er een impasse ontstaan tussen de oudergeleding en de
personeelsgeleding binnen de MR én tussen het bestuur van Onderwijsstichting
Arcade / schoolleiding en de oudergeleding van de MR. Gelet op deze ontstane
situatie heeft het bestuur de MR uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan om de
situatie opgelost te krijgen. Dit overleg vindt plaats op donderdag 28 januari. In de
week van 1 februari kunt u vanuit het bestuur/schoolleiding informatie verwachten
over hoe dit gesprek is verlopen.

Voorjaarsvakantie en de studiedag zorg
Vrijdag 19 februari 2021,na de reguliere schooltijd, begint de voorjaarsvakantie en
zijn de kinderen vrij tot en met maandag 1 maart 2021.
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Vakantieplanning 2021 – 2022
De GMR heeft het vakantierooster voor komend seizoen
vastgesteld. Dit willen we uiteraard vlot met u delen.
Vakantieplanning leerlingen 2021-2022 gemeente
Coevorden,
GELIJKE DATA
VAKANTIE /

VERSCHILLENDE DATA

PO en VO

PO

VO

FEESTDAG
Herfstvakantie

Ma 18 oktober t/m vr 22 oktober 2021

Ganzenmarkt

Ma 8 november 2021*

Kerstvakantie

Vr 24 december 2021 t/m vr 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

Ma 21 februari t/m vr 25 februari 2022

Goede Vrijdag +

Vr 15 april t/m ma 18 april 2022

2e Paasdag
Koningsdag

Wo 27 april 2022

Meivakantie

Hemelvaartsdag

Do 26 mei 2022

Dag na Hemelvaart

Vr 27 mei 2022

2e Pinksterdag + vrije
dagen
Zomervakantie

Ma 2 mei t/m

Ma 25 april t/m

vr 6 mei 2022

vr 6 mei 2022

Ma 6 juni t/m wo
8 juni 2022

Ma 6 juni 2022

Ma 18 juli t/m vr 26 augustus 2022

* De leerlingen van de scholen PO en VO in de stad zijn vrij met de Ganzenmarkt.

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
De toekomst zijn wij!
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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
28
Februari
8
11
2 februari
t/m 1 maart

Studiemiddag en MR vergadering
Lockdown-periode duurt tot 8 februari; er worden online lessen gegeven
Eerste schooldag
Algemene ouderavond
Voorjaarsvakantie

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend
de volgende nieuwsbrief kunt u op 18 februari verwachten
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Bijlage 1
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Bijlage 1
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