Nieuwsbrief 4 schooljaar 2020-2021
November

Studiemiddag

Aanstaande maandag (30 november) zijn de kinderen vanaf 12:00 uur vrij
ivm een studiemiddag.

Welkom!

We heten Banaz, Lenn en Sverre van harte
welkom op de Prinses Margriet en wensen jullie
een hele fijne tijd bij ons op school. We hopen
dat jullie met enthousiaste verhalen thuis komen
over wat jullie meemaken in de klas. Dit geldt
natuurlijk ook voor jullie ouders! Mochten er
vragen zijn dan kunt u in de eerste plaats bij de
leerkracht terecht en daarnaast ook bij Gaby
Haandrikman (de locatiecoördinator)

Nieuws vanuit de ouderraad:
Ho ho ho! Wat een bijzondere tijd voor onze neus, met Kerst
als afsluiter van het jaar 2020. Maar eerst staat Sinterklaas
voor onze deur! Waar zal hij dan toch slapen als hij niet aan
kan komen op 4 december? Misschien dat de kinderen het
weten!
De ouderraad is bij elke activiteit in overleg met school over de mogelijkheden. We hopen dat
deze leuke tijd ook dit jaar weer zal slagen.
Middels beheer financiën, brainstormen en versieren zijn we actief voor de kinderen en de
school. Tevens hebben we onze zorgen geuit over de situatie MR en school bestuur.
Het opzetten van ouderhulp bij activiteiten pakken we op zodra het weer kan. Voor nu doen
de juffen en meester de activiteiten. Sjapoo !
De ouderbijdrage loopt! Wat fijn! Bij deze nog een herinnering voor degene die het nog
mogen doen. We zien het graag tegemoet.
Voor nu wensen we iedereen een mooie tijd! 'Dag hoooor.'
Ouderraad PMS

De toekomst zijn wij!

1

Sinterklaas op de Prinses Margriet
We vieren het Sinterklaasfeest op vrijdag 4 december. De kinderen
worden ’s morgens uiterlijk om 8:30 uur op school verwacht.
Alle kinderen die het leuk vinden, mogen als pietje verkleed op school
komen. Zoals u wellicht al gedacht had, hebben we dit jaar geen
aankomst van de Sint.
Wel weten we zeker dat hij en de pieten onze school komen bezoeken.
Voor iedere groep is er tijd ingepland op de ochtend.
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mogen voor de middag (4 december) spelletjes
meenemen naar school. Verder helpen zij Sinterklaas altijd een beetje door zelf een
cadeautje te kopen voor degene die op hun getrokken lootje staat.
Het is de bedoeling dat alle kinderen een mooie surprise maken, met daarbij een zelfbedacht
gedicht. Dit moet kan worden ingeleverd op donderdag 3 december na schooltijd tot
16:30 uur of de volgende ochtend (4 december) meegenomen worden.
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn om 12:00 uur vrij.
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gaan gewoon tot 14:30 uur. Zij nemen hun
broodtrommel voor de middag mee. Drinken en fruit hoeven de kinderen niet mee te nemen,
samen met de OR zorgt het team voor een lekkere versnapering die dag.
Alle kinderen (groep 1 t/m 8) nemen woensdag 2 december een tas mee naar school,
voorzien van hun naam.

Verkeerscommissie; veilig in het verkeer’
Iedere dag zijn er veel verkeersbewegingen rond de school en in het dorp om alle kinderen
van Balkbrug en omstreken naar school te krijgen. Nu de kruising van Balkbrug op de kop
staat en de plannen voor de oversteek Noord-Zuid worden gemaakt - is het tijd om dit
onderwerp onder jullie aandacht te brengen. Een veilige verkeerssituatie om van huis naar
school te gaan is belangrijk.
In het verleden was er een verkeerscommissie van ouders van de PMS en de CNS samen die
aanschoof in gesprekken met o.a. gemeente. Op dit moment is er nog 1 ouder actief in de
commissie, die meerdere jaren deze rol alleen heeft vervuld.
We willen graag de commissie uitbreiden naar minimaal 3 personen van de PMS en trachten
naar een samenwerking met de CNS.
Concreet vragen we langs deze weg om 3
ouders die zich gedurende een schooljaar
willen inzetten voor het onderwerp Veilig in het
Verkeer in samenwerking met de schooldirectie
en de MR. Je vertegenwoordigt de school en
ouders proactief in de klankbordvergaderingen
en je speelt samen met de school een rol in de communicatie met ouders en leerlingen. Min.
1x per jaar wordt er een verkeersactiviteit voor leerlingen georganiseerd op de
school door de commissieleden.
Interesse? Meld je aan voor 1 januari. Voor vragen kun je terecht bij Gretha Vleems.
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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

Viering Kerst
Binnen het team en de ouderraad is de viering van de
Kerst op school natuurlijk besproken.
Vanuit het ministerie, de PO-raad, vakbonden en
inspectie wordt met klem geadviseerd om niet meer
bewegingen te hebben dan noodzakelijk. Wat voor
ons inhoudt dat het Kerstfeest overdag op school
wordt gehouden. Zodra er meer informatie is wordt
dit met u gedeeld.

De vreedzame school

Binnen school zijn we samen drukdoende alles op orde te maken. Er is in de herfstvakantie
stevig opgeruimd en nu wordt onze sociaal emotionele ontwikkelings methode ‘De vreedzame
school’ steeds meer zichtbaar in de klassen en in onze school. Blok 1 en 2 zijn inmiddels
afgerond. En in de meeste groepen zijn we bezig met Blok 3 “We hebben oor voor elkaar”.
Verder hoor ik regelmatig dat de sfeercommissie op het plein toekijkt hoe er gespeeld wordt
en is hierover na de pauze een korte terugkoppeling in de klas.
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25 jaar werkzaam in het onderwijs

Ilse, één van onze directeuren, is morgen 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.

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

November
30

Studiemiddag de kinderen zijn om 12:00 uur vrijdag

December
2
3
4
16
17
18 – 3 januari

Alle leerlingen nemen een tas mee naar school
Inleveren surprises na schooltijd tot 16:30(of volgende ochtend meenemen)
Sintviering
Dit jaar maken we kerstkaarten ipv kerstbakjes
Kerstviering
De kerstvakantie begint om 12:00 uur
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Namens het team wens ik u een heel mooi weekend!
de volgende nieuwsbrief kunt u op 15 december verwachten
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Bijlage 1
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Bijlage 2
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