Nieuwsbrief 2 schooljaar 2020-2021
September

Buitenlesdag:

Op 22 september hebben de kinderen buiten les gekregen. Leerkrachten en kinderen hebben
genoten. De één was oppervlaktes aan het berekenen. Een ander ging sommen maken van
natuurlijke materialen. Een ander ging op onderzoek in t Reestdal. Er werd naar getallen
gesprongen, ren je rot….of juist heerlijk even lezen. Dicteewoorden op t plein schrijven.
Wel 130 getallen sorteren met de sorteermachine… Al met al een schitterende dag!

De toekomst zijn wij!

1

Kinderboekenweek: ’En toen ….’
De voorbereidingen zijn in volle gang…het belooft een schitterende opening te worden.
Iets met een tijdmachine?
Tijdens de Kinderboekenweek gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot
leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over
ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid.
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken.

Op www.kinderboekenjuf.nl en www.kinderboekenweek.nl kunt u als ouder ook veel
informatie hierover vinden.

Informatie vanuit de OR
Met de leden van de OR is er vergaderd. U krijgt een aparte mail met de notulen van de
afgelopen vergadering. Ook sturen we de brief met informatie over de vrijwillige
ouderbijdrage mee.

Informatie vanuit de MR
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Ook de MR is het schooljaar weer begonnen met de eerste vergadering op 16-09-2020. Er is
o.a. stilgestaan bij de opstart van het schooljaar, het protocol sociale veiligheid, de invloed
van de Corona-maatregelen, de nieuwbouw, de veiligheid rond de kruising en communicatie
met ouders.
Onze verslaglegging is terug te vinden op onze MR webpagina https://www.prinsesmargriet.nl/index.php?section=11&page=81. Daar zijn zowel het verslag van onze laatste
vergadering als het jaarverslag over 2019/2020 gepubliceerd.
Onze vergaderdata voor dit schooljaar zijn opgenomen in de kalender op de schoolwebsite
https://www.prinses-margriet.nl/index.php?section=2&page=68.
De eerstvolgende vergadering vind plaats op maandag 23-11 om 18:30 uur.
Mocht u meer willen weten of iets kwijt willen? Spreek gerust een van de leden aan of mail
naar mr@prinses-margriet.nl.

Met vriendelijke groet,
MR o.d.s. Prinses Margriet

Start/ontwikkelgesprek
We willen u uitnodigen voor een start/ontwikkelgesprek.
Hoe ziet dit gesprek eruit:
* het gesprek duurt 15 minuten vindt plaats op school met één ouder, het kind en de
leerkracht(en).
* we vragen u ca. een half uur van te voren duidelijk aan te geven of u verkoudheidsklachten
heeft en bij klachten komt u niet en maken we een andere afspraak.
* er wordt na ieder gesprek 5 minuten pauze gepland, zodat ouders elkaar niet hoeven
treffen in de gang.
* we houden het startgesprek en een gesprek over de ontwikkeling in combinatie met de
Cito-toets gegevens en onderbouwd voor de groepen 1 en 2.
Wanneer worden de start/ontwikkelgesprekken gehouden:
In de week 40 en 41 (van 28 september t/m 9 oktober) worden deze gesprekken gehouden.
Mocht u geen afspraak kunnen inplannen via de app, aanstaande dinsdag en woensdag is er
de mogelijkheid om op school hulp te krijgen.
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Even voorstellen
Hallo allemaal,
Aangezien jullie mij nog niet kennen, wil ik mijzelf graag even
voorstellen. Mijn naam is Tamara Uninge, ik ben 19 jaar en ik woon in
Coevorden. Ik studeer op de Pabo en ik ben op dit moment derdejaars
student. Ik loop stage in groep 5/6 op de maandag en de dinsdag. Ik zal
zelf ook les gaan geven op deze dagen. Als jullie nog verdere vragen
hebben, stel ze gerust!
Groetjes, Tamara

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 om een bijdrage te leveren aan een veilige weg naar school? Meld je aan voor 30
september. Meer weten? Voor vragen kun je terecht bij Gretha Vleems (directie).

Wintertijd
Iedere laatste zondag van oktober gaat de wintertijd
in. Het einde van de zomertijd. Als het wintertijd
wordt gaat de klok in de nacht van zaterdag op
zondag van 3 uur 's nachts naar 2 uur 's nachts,
achteruit dus. Dit jaar gaat de wintertijd in op 25
oktober 2020; daarmee eindigt de 31 weken durende
zomertijd die op zondag 29 maart begon.
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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 ‘Herfst’.
Er staan leuke activiteiten op de planning zoals dieren knutselen van bladeren,
een herfstwandeling maken met schatkist en egels timmeren.

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?
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

September
23
25
28 – 30
30

Start verkoop Kinderpostzegels
Studiedag Zorg; de kinderen zijn vrij
Start/ontwikkelgesprekken
Start Kinderboekenweek ‘En toen….’
Korfbaltoernooi is verzet richting het voorjaar

Oktober
1–9
4
7
12 - 17

Start/ontwikkelgesprekken
Dierendag
Studiemiddag Blink
Herfstvakantie

Namens het team wens ik u een heel mooi weekend!
de volgende nieuwsbrief kunt u op 29 oktober 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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Bijlage 7
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