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Personele ontwikkeling: 
Op 26 oktober is juf Elaine bevallen van een gezonde dochter; Nora.  
Nora woog bij de geboorte 3726 gram en is 50 cm lang. 
Elaine en Nora maken het goed en Milou is een trotse grote zus. 

Heel veel geluk met z’n 4-tjes! 
 

Juf Sanne gaat vrijdag 22 november met zwangerschapsverlof.  
Joke Versloot gaat haar vervangen. 
Echter, de dagen zullen anders verdeeld worden  

Juf Bonita werkt op dinsdag en woensdag. Juf Joke werkt op maandag donderdag en vrijdag. 
 

Juf Heike herstelt heel langzaam van haar zware operatie. Heel fijn om haar af en toe weer 
op school te zien! Zoals het nu lijkt komt ze af toe een kopje koffie drinken om weer een 
beetje sfeer te proeven. Wanneer haar herstel het toelaat zal ze wat meer komen.  

 
 

Meester Bart gaat de Prinses Margrietschool verlaten. 
Hij heeft per 1 december een baan geaccepteerd op het Deltioncollege.  
Hij gaat daar lessen Nederlands en Rekenen verzorgen op de opleiding 

“maatschappelijke zorg” en “helpende zorg & welzijn”.  
 

Wij gunnen dit Bart natuurlijk van harte.  
Maar u zult ook begrijpen dat wij voor een grote uitdaging staan als het gaat om de 

vervanging van Bart.  
Per 1 okt. jl. heeft Bart zijn ontslag ingediend en zijn we op zoek naar iemand die de vacature 

kan opvullen. Tot op heden weten we nog niet wie er vanaf 1 dec. voor de groep zal staan.  
Zodra we meer duidelijkheid hebben over hoe het vanaf 1 dec. ingevuld gaat worden, dan 
berichten we de ouders van groep 8 hierover. 

Zie ook verder in deze Nieuwsbrief: invalproblematiek! 
 

 
 

https://123taartprint.com/product/geboorte-meisje-5/


Als team zullen we vlak voor 1 dec. aandacht schenken aan zijn vertrek.  
We overleggen nog met Bart  hoe en wanneer hij afscheid neemt van de kinderen en de 

school.  

 

 
Invalproblematiek 

Helaas worden we al weer vroegtijdig geconfronteerd met het tekort aan invalleerkrachten. 

Als een leerkracht zich ziek meldt dan zoeken we meteen in onze invalpool naar een 

mogelijke vervanger. Helaas krijgen we de laatste tijd steeds vaker de mededeling dat er 

geen invallers beschikbaar zijn. Dit heeft alles te maken met het feit dat het aanbod van 

onderwijskrachten zeer gering is. De problematiek geldt niet alleen voor de scholen binnen 

onderwijsstichting Arcade, maar het is inmiddels een landelijk probleem. Als school vinden we 

het belangrijk u te blijven informeren. Via dit extra bericht willen we u erop wijzen dat we ons 

tot het uiterste inspannen om het onderwijs te blijven verzorgen. Toch moeten we u erop 

wijzen dat ook dit schooljaar kinderen onverwacht naar huis kunnen worden gestuurd. We 

zijn ons bewust van de praktische problemen die dit in gezinnen met zich mee kan brengen 

en we hopen met deze tijdige en algemene melding dat ouders zich alvast kunnen 

voorbereiden. Binnen onze stichting wordt al het mogelijke gedaan om meer geschikte 

invalkrachten aan te trekken, we hopen dat er landelijk ook de nodige maatregelen worden 

genomen om deze toenemende invalproblematiek op te lossen.  

Tot slot willen we benadrukken dat het belangrijk is dat u gebruik maakt van de schoolAPP 

(pushmeldingen inschakelen) of de mail regelmatig checkt. In noodsituaties gebruiken we 

deze communicatiemiddelen om u op de hoogte te brengen. Zorg daarom dat we op school 

altijd de juiste contactgegevens hebben. Wachtwoord voor de APP kwijt? Stuur dan een mail 

naar cmeiringh@sg-owsa.nl Vermeld hierbij wel even de groepen waar het om gaat. 

 

 
Sinterklaasfeest donderdag 5 december 
We weten zeker dat Sinterklaas ook dit jaar weer een bezoekje brengt aan onze school. Hij 

heeft bevestigt dat hij komt, gelukkig! 
We vieren het Sinterklaasfeest  op donderdag 5 december. De kinderen worden 

’s morgen om 8.25 uur op school verwacht. Met z’n allen wachten we Sinterklaas buiten op. 
We denken dat de Goed Heiligman rond 8.30 uur op school zal aankomen. Om 8.45 uur gaat 
de Sint met de kinderen mee naar binnen. 

 
De groepen 1 t/m 4 zijn om 12.30 uur vrij! 

 
De kinderen hoeven voor deze dag geen drinken en fruit mee te nemen voor de pauze van 
10.00 uur – 10.15 uur; samen met de OR verzorgen wij een lekkere versnapering die dag. 

De groepen 5/6 en 7/8 gaan tot 14.30 uur naar school en moeten dus wel hun 
broodtrommel voor tussen de middag meenemen!  

Ook mogen ze voor die middag spelletjes van huis meenemen.  
  
Alle kinderen (dus groep 1 t/m 8) nemen maandag 4  december een plastic tas, voorzien van 

naam, mee  naar school. 
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Talentenmiddag 
Wat is de talentenmiddag een groot succes! Zo mooi om te zien hoe kinderen intensief bezig 
zijn met de verschillende activiteiten! 

We zijn heel blij met de inbreng van ouders, zonder hen lukt het ons niet om dit te realiseren. 
Dit keer hebben ouders 

*  kooklessen met de kinderen gedaan o.a. wafels en kniepertjes bakken; zelf spaghetti 
maken met gehaktballetjes en saus. 
*  papier mache dieren maken 

*  experimenteren met o.a. elektriciteit, water en ijsklontjes  
 

Vanaf 22 november gaan de groepen wisselen, behalve de groep  “vissen en rappen”. Die 
kinderen gaan de ene week vissen en de andere week rappen. Daarom wisselen zij niet.  
De laatste keer is op vrijdag 6 december.  

 
De nieuwe periode voor de Talentenmiddag is na de Voorjaarsvakantie. 

Wanneer u een idee heeft en wilt helpen zouden wij daar heel erg blij mee zijn! Misschien nog 
weer wat nieuwe technieken? U kunt dan mailen of contact opnemen met: 
Janine   ; jolijve@prinsesmargriet.nl 

Monique; mfinke@prinsesmargriet.nl  
De Talentenmiddag houden we op de vrijdagmiddag van 12.30 uur – 14.30 uur 

De volgende data hebben we gekozen: 
vrijdagmiddag 28 februari, 6 maart en 18 maart. 

                         en 
vrijdagmiddag 27 maart, 3 april en 10 april 
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MR:  
Door op onderstaande link te klikken kunt de notulen van de MR inzien 

https://www.prinses-margriet.nl/syndeo_data/media/MR_Verslag_12-9-19.pdf 
 

Ouderraad: 

De ouderraad bestaat uit de volgende leden: 

Mariska Paquot (voorzitter) 

Leonie van der Kolk (secretaris), Anouk zal op de achtergrond ondersteuning bieden 

Alinda Seinen (penningmeester) 

Jarno Westerhof 

Patricia Pieper 

Wemke Baas 

Elviera Meijer 

Alwin Kouwen 

Dit jaar willen wij weer een evenement organiseren om extra geld op te halen. Onder jullie, 

als ouders, zijn er vast veel ideeën. Graag horen we jullie ideeën of zien ze tegemoet via de 
ouderraad mail: 
ouderraadprinsesmargriet@live.nl. 

Wanneer jullie andere ideeën hebben over de “niet schoolse” activiteiten, laat ze ons weten.  
Wij kunnen niet alles zelf en hebben een ieders hulp hard nodig. 

Ook als het gaat om hulp bij de vaste evenementen zoals  Sinterklaas, Kerst en Pasen doen 
we dit jaar weer graag een beroep op jullie om te helpen. 
 

Bij vragen of opmerkingen kun je één van ons altijd aanspreken. 
 

Telefonisch kan er contact op genomen worden met Mariska Paquot 
(moeder van Fleur en Valentijn): 06-14559644 
 

 
 

            

Agenda november: 
14          OR vergadering 

21          MR vergadering 
25 – 29  Ontwikkelgesprekken voor alle kinderen 
 

Agenda december: 
5          Sinterklaas 

19        Kerstviering (niet zoals op de kalender staat: woensdag 18 december 
            maar donderdag 19 december) 
20        Start Kerstvakantie voor alle kinderen om 12.00 uur 

 
 

 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt donderdag 12 december 

 

 
 

 
Bijlage: 

 
1.  Serious Request 2019 

2.  TOP 2000 café: flessenactiie 
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Bijlage 1. 
 

Serious Request 2019 
 

 

 

De vereniging Ommerschans is benaderd door Serious Request.  ( NPO, radio 3)  

https://www.npo3fm.nl/seriousrequest  
 
Serious Request is misschien bekender als organisator van Het glazen huis. Dat is twee jaar geleden vervangen door 
Lifeline en dit jaar lopen de DJ’s van Goes naar Groningen en komen dan langs de Ommerschans. Ze hebben de 
Vereniging benaderd met het verzoek mee te doen aan fondsenwerving voor het Rode Kruis-project tegen  
mensenhandel.  
 
Ze komen dus op 23 december langs lopen  (van Ommen naar Zuidwolde, tussen 14.00 en 20.00 uur) en afhankelijk 
van wat wij daar staan te doen zullen ze aandacht aan ons besteden.  In de praktijk zullen ze niet langer dan 5 
minuten op de Ommerschans zijn.  
Als vereniging Ommerschans willen we graag gebruik maken van deze gelegenheid tot publiciteit, maar zeker ook 
willen we bijdragen, in de geest van de Koloniën van Weldadigheid, aan het goede doel dat hier achter zit.  
In overleg met Veldzicht mogen we gebruik maken van de Veldzichthoeve als verzamelplek. We proberen ook op die 
plek een grote tent op te richten van Staatsbosbeheer. De Vereniging de Ommerschans zal daar in ieder geval staan 
met bv. Gluhwein, en soep. Veldzicht zal de opbrengst van de Kerstmarkt ook doneren voor het goede doel.  
 
Wij nodigen allerlei partijen in Balkbrug uit om mee te doen met deze actie. Kom op 23 december samen met ons 
iets doen op de Veldzichthoeve wat geld oplevert voor het goede doel.   
Te denken valt aan   
-             pannenkoeken bakken door De Molen en die verkopen;  
- Ondernemers uit Balkbrug kunnen daar voor het goede doel iets verkopen;  
- opbrengsten kerstmarkt voor Serious Request;  
- muziek maken of zingen voor het goede doel; 
 
Alleen als mensen in Balkbrug zelf initiatief nemen, kan zo’n actie slagen. Help ons dus mee om Balkbrug op een 
positieve manier onder de aandacht te brengen en tegelijk het goede doel te helpen.  Je zorgt natuurlijk zelf voor alle 
benodigdheden, De Vereniging coördineert alleen.  
 

Meld je aan via info@deommerschans.nl  
 
Onze actie kunnen we inschrijven op de website:   
https://kominactie.npo3fm.nl/acties#view=list&page=&search=&sort=  
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Bijlage 2.          

 

                                     

 

TOP 2000 Café 

Dedemsvaart 

Locatie: De Baron in Dedemsvaart 

 

Dit jaar gaat de opbrengst van de flessenactie voor het TOP2000 café naar de 

aanpassingen van de rolstoelbus  van Tim (op de flyer en op info@top2000dedemsvaart.nl is 

meer informatie hierover te vinden). 

Als ods Prinses Margrietschool doen wij ook graag mee aan deze actie. 

Voor de kinderen: 

Gedurende de aankomende maand verzamel je thuis de lege flessen, vraag ook je buren, 

kennissen en familie om te helpen. 

In het ‘stiltelokaal’ ligt een grote plastic zak waar je de lege flessen in kunt doen. 

De school die die de meeste flessen verzameld heeft wint een bioscoopvoorstelling in de 

Baron (een film voor de onderbouw en een film voor de bovenbouw). 

Om het eerlijk te houden wordt de telling teruggerekend naar het aantal leerlingen op school. 

Wij gaan ons best doen voor Tim! 
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