Nieuwsbrief 8 schooljaar 2020-2021
Maart

Van maart naar april
Inmiddels hebben we de maand maart ook al weer bijna achter de rug. Een jaar vliegt voorbij
en wat voor een jaar. Vorig jaar maart kregen we te maken met de Coronacrisis. Al twee keer
een periode niet naar school met thuisonderwijs. Maar gelukkig is dat nu niet meer het geval,
we zijn al weer enige weken op school. En dat is toch het beste!
We willen niet alleen terugkijken maar ook vooruitkijken. Vooruitkijken naar hoe we verder
moeten.
U heeft (een) ontwikkelgesprek(ken) voor uw
kind(eren) gehad met de leerkracht en we hebben
nog een periode tot aan de zomervakantie te gaan.
Het blijft op dit moment lastig om te bepalen welke
activiteiten straks door kunnen gaan en welke niet.
De besmettingscijfers geven geen reden om al meer
te kunnen gaan doen, terwijl dat wel in het
vooruitzicht werd gesteld. Hopelijk kunnen we in de
volgende Nieuwsbrief positief nieuws melden.

Paaslunch

Het is de ouderraad gelukt om een fantastisch ‘coronaproof’
paasbuffet te organiseren voor alle kinderen op 1 april …. En
nee dit is geen grap. Onder het fietsenhok wordt een lopend
buffet gestald, waar de kinderen per klas onder begeleiding
van de leerkracht langskomen om hun keuze te maken. Als
team vinden we het nu al een prachtig idee. Zo te denken in
mogelijkheden, chapeau. Laten we er met elkaar een
schitterende dag van maken.

HVO en GVO formulier

Het is door alle coronaperikelen al weer enige tijd geleden dat de leerlingen
HVO- en GVO les hebben gehad. Op dit moment is het ook nog niet
duidelijk wanneer dat weer opgepakt gaat worden. We willen voorkomen
dat externen de school binnen komen die op meer scholen geweest zijn en daarmee de
besmettingskansen vergroten.
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Volgend schooljaar hopen we in ieder geval weer ‘normaal’ te kunnen draaien en we gaan er
van uit dat deze lessen weer plaatshebben. Daarvoor moeten we van u weten of u uw zoon of
dochter daarvoor wilt opgeven. In de bijlage vindt u een opgave formulier, deze is ook los
aan uw kind meegegeven.
Wilt u dit ingevulde formulier voor 16 april weer aan zoon of dochter meegeven zodat we de
gegevens aan de organisatie Vormingsonderwijs kunnen doorgeven.

Corona; de beslisboom

De toekomst zijn wij!

2

Je kind laten testen…
Als kinderen in nauw contact zijn geweest met iemand die positief
getest is op Corona of als ze klachten hebben, is het verstandig om ze
te laten testen. Wat staat je kind te wachten als hij of zij op Corona
wordt getest?
Voorbereiding.
Wees je bewust van wat je zegt tegen je kind, maar ook hoe je doet.
Kinderen merken de gemoedstoestand van hun ouders haar fijn op.
Daarom is het belangrijk om je kind serieus te nemen en om eerlijk te zijn, maar ook om het niet
groter te maken dan het is. Je kunt tegen je kind zeggen dat het voelt alsof hij of zij in het zwembad
springt en dat er dan water in de neus komt. Dat prikkelt een beetje. En als jij je als ouder ook laat
testen, stelt ook dat je kind gerust.
Het testen.
Natuurlijk vinden kinderen het gebeuren spannend. Bij binnenkomst word je begeleid naar een
speciale testruimte voor kinderen. Deze is kindvriendelijk gemaakt met posters ed. Jonge kinderen
mogen bij hun vader of moeder op schoot. Eerst wordt gevraagd om goed te snuiten, zodat de neus
leeg is. Dan wordt de test afgenomen met een soort lange wattenstok.
De testafnemer houdt met één hand het achterhoofd van het kind vast wanneer het stokje in de neus
wordt geschoven, want soms maakt het kind een terugtrekkende beweging.
Het duurt maar een paar tellen. Na afloop krijgen de kinderen een dapperheidsdiploma!
Als een kind echt niet wil dan wordt de test niet afgenomen.
Door na afloop te vragen naar wat het kind daadwerkelijk heeft gevóéld, maak je de herinnering
minder erg. Meestal lijkt het van te voren erger/enger dan het in werkelijkheid is.
Op www.ggdijsselland.nl staat een filmpje over het testen van kinderen.
Heeft u hier vragen over of zijn er andere vragen, dan kunt u mailen naar
jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl of bellen naar 088-4430702
Namens Rianne van Unen en Ingrid Nijburg, jeugdverpleegkundigen jeugdgezondheidszorg in Dedemsvaart.

De Vreedzame School
Inmiddels zitten we in het derde jaar van de invoering van de Vreedzame
School. Het team heeft op woensdagmiddag 21 april de laatste
cursusbijeenkomst.
Vanuit De Vreedzame school gaan we aan de gang met het constructief
oplossen van conflicten met behulp van mediatie.
Leerlingen gaan elkaar helpen om conflicten samen op te lossen, hoe je, als een conflict toch
in ruzie is ontaard, kan werken aan een constructieve oplossing. Daarbij is de rol van de
leerlingen cruciaal. Zij leren, naast de vaardigheden om conflicten constructief op te lossen,
ook de verantwoordelijkheid te dragen om dat zelfstandig, zonder hulp van volwassenen, te
doen. Voor hun eigen conflicten, maar ook voor conflicten van anderen. Alle leerlingen leren
te bemiddelen bij de conflicten van klasgenoten.
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We starten rond september met de mediatortrainingen voor leerlingen uit groep 7/8. De
kennis over mediatie is dan bij de leerlingen bekend, zodat ze bewust kunnen kiezen om te
gaan solliciteren naar de taak van mediator.
Voorafgaand aan de training wordt toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers van de
leerlingen die gevraagd worden om leerlingmediator te worden.
Is de opleiding afgerond dan zal er iedere schooldag een tweetal mediatoren (onder
supervisie van de pleindienst/ leerkracht) de andere kinderen in de pauze helpen bij het
oplossen van een conflict.

Communicatie flyer mee naar huis
Welke verwachtingen zijn er op het gebied van communicatie naar elkaar toe:

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
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Paasactie: samen gaat het ons lukken
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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

Wie doet er mee?
Wij, van Sportservice Hardenberg, zijn weer begonnen
met het oppakken van een aantal activiteiten.
Dansen is de volgende activiteit die op de kalender
staat bij ons. Dit is een nieuwe activiteit en wij doen
dit online in verband met corona.
De kinderen kunnen zich opgeven in een tweetal,
maar het mag natuurlijk ook een grotere groep zijn
De dansjes duren 1 minuut.
Dit zijn de nummers waaruit de kinderen kunnen
kiezen:
1. Dua Lipa - Levitating --> Link naar YouTube
2. Jason Derulo - Love not war -> Link naar YouTube
3. Maan & Snelle - Blijven Slapen --> Link naar
YouTube
Het dansje filmen ze en sturen ze op naar
www.gewoonactief.nl of www.sportservice-groep.nl
en dan doen ze mee aan de danswedstrijd.
We hopen dat jullie meedoen!
Heb je vragen, dan horen we het graag.
Groeten Anke-Marrit Vellema en Hannie Ellenbroek
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Belangrijke data
Maart
30
30
April
1
2 t/m 5
13
21
23
24 april t/m
7 mei

Theoretisch verkeersexamen groep 7
Studiemiddag – de kinderen zijn om 12:00 uur vrij
Paaslunch
Vrij; Goede vrijdag en eerste en tweede Paasdag
Buitenspeldag
cursusmiddag De Vreedzame School
Koningsspelen
Meivakantie

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend
de volgende nieuwsbrief kunt u op 22 april verwachten
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Bijlage 1
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Bijlage 2
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Bijlage 3
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Bijlage 4
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Bijlage 5
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Bijlage 6
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