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We zijn weer begonnen aan een nieuw schooljaar! 
Fijn om de leerlingen, leerkrachten en u als ouders weer te mogen ontmoeten. 
Wij wensen iedereen een heel mooi en leerzaam schooljaar! 

 
Nieuwe leerlingen: 

Veerle Steenbergen, Mik Pappot en Magchiel Guijt hebben voor de vakantie al een paar keer 
in groep 1/2 gekeken maar zijn nu echt gestart. 
Sjors Weerdmeester is dit schooljaar begonnen in groep 7/8 bij meester Bart.  

Lise van Heerde is in groep 3 gestart bij juf Janine. Wij wensen ze veel plezier en een mooie 
leerzame tijd bij ons toe! 

 
Personele ontwikkeling: 
Juf Elaine is inmiddels met zwangerschapsverlof gegaan. Juf Jannette vervangt haar en staat 

nu iedere dag in groep 5/6.  
De zwangerschap van juf Sanne wordt ook steeds duidelijker zichtbaar. Zij zal omstreeks half 

november met verlof gaan. Op dit moment zijn we in overleg over de inval voor juf Sanne. 

Wanneer we daar meer duidelijkheid over hebben zullen we u daar zo snel mogelijk over 

berichten.  

Juf Heike was aanwezig bij de tweedaagse teamsessie van 3 en 4 september. Heel fijn om 

haar weer in ons team te hebben. Echter, in de groep met kinderen werken zit er voorlopig 

nog echt niet in. Wanneer haar gezondheid dat toelaat zal ze af en toe op school komen. 

Maar dan enkel sfeer proeven en misschien wat activiteiten doen, buiten de groep.  

Onze vakdocent meester Kenny zal dit jaar weer de gymlessen verzorgen. Bij hem loopt 

tevens Demi Verhaar als stagiaire mee. 

Rico Pullen verzorgt iedere vrijdag de muzieklessen. Hiervoor heeft hij een planning gemaakt 

zodat alle groepen muziekles van hem krijgen. 

 

Schoolontwikkeling: 

 
Tweedaagse teamsessie: 

De tweedaagse teamsessie die we 3 en 4 september gehouden hebben zijn erg zinvol 
geweest. Onder begeleiding van Albert Smalbil hebben we coaching en training gehad met als 
doel om onze eigen ontwikkeling ter hand te nemen inclusief het oplossen van problemen en 

knelpunten. Het uitspreken van elkaars verwachtingen en samen tot oplossingen komen heeft 
ons goed gedaan. Het was zeer intensief, emotioneel en functioneel. We hebben er allemaal 

heel veel van geleerd en onze neuzen staan allemaal dezelfde richting op. Er zijn concrete 
afspraken gemaakt en we gaan er samen een mooi en goed schooljaar van maken!  
 



De Vreedzame school: 
We zijn begonnen met de “Gouden weken” ( Blok 1) t.a.v. groepsvorming in de klas. De 

eerste weken zijn zo belangrijk in je nieuwe groep. 
In blok 1 (We horen bij elkaar) staan de lessen in het teken van groepsvorming en het 

creëren van een positief klimaat in de klas. Samen met de leerlingen maken we afspraken 
over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Leerlingen bedenken zelf taken en 
verantwoordelijkheden. 

 
Dalton: 

Ook dit schooljaar zullen wij het Daltononderwijs weer aanpassen en verbeteren aan de 
veranderende eisen en verwachtingen van de samenleving. De kernwaarden zijn: 

 Vrijheid  en  verantwoordelijkheid: 

b.v. verantwoordelijk voor b.v. eigen spullen en werkplek; klusjes met je maatje; 
regels van de school; leerlingenraad 

 Zelfstandigheid: 
b.v. omgaan met uitgestelde aandacht; week-/dagtaken; dagritmekaarten 

 Samenwerking 

b.v. maatjeswerk; coöperatieve werkvormen 
 Effectiviteit 

b.v. wat zijn de onderwijsbehoeftes van een kind; tijd/menskracht en middelen 
effectief inzetten;  

 Reflectie 
b.v. reflectie op het planbord bij groep ½; d.m.v. gesprekken met kinderen; reflectie 
op de weektaak  

 
 

Startgesprekken; 
1e contactmoment 
Dinsdag 17 september en donderdag 19 september staan de eerste contactmomenten voor 

de groepen 3 t/m 8. De ouders van nieuwe leerlingen uit groep 1/2  worden door de 
leerkrachten zelf uitgenodigd. 

We noemen dit het startgesprek; we kunnen u iets vertellen over de start van het 
schooljaar van uw zoon/dochter, maar willen ook graag van u horen hoe uw kind is gestart 
dit schooljaar. Het startgesprek is vooral bedoeld om elkaar beter te leren kennen, 

verwachtingen over en weer duidelijk uit te spreken en bijzonderheden aan de orde te stellen. 
We hopen van dit gesprek het hele schooljaar profijt te hebben en laagdrempeligheid te 

creëren. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde; dat de kinderen het naar de zin hebben en 
lekker in hun vel zitten. Pas dan kunnen kinderen zich verder ontwikkelen. 
 

 
Zorgvuldig omgaan met Chromebooks 

Alle kinderen van groep 5 t/m 8 werken  met een eigen Chromebook; een mini-laptop/tablet 
waarop ze de verwerking van de lessen digitaal maken. We hebben kinderen duidelijk 
gemaakt dat ze de Chromebooks in bruikleen hebben en dat ze er zuinig mee om moeten 

gaan. We vertrouwen kinderen er uiteraard op dat ze dit zullen doen en een eventueel 
ongelukje met dit apparaat zit in een klein hoekje. Maar wanneer wij merken dat kinderen op 

een onzorgvuldige manier omgaan met de Chromebooks of bewust iets stuk maken, zullen 
we ouders benaderen voor het vergoeden van de schade. 
 

 
Website/kalender 

Op onze website kunt u de volledige kalender voor dit schooljaar vinden. In de laatste 
nieuwsbrief van 2018 -2019 stonden alleen de maanden augustus en september vermeld. 
Klik op onderstaande link voor de volledige kalender: 

 
https://www.prinses-margriet.nl/index.php?section=2&page=68 

 

https://www.prinses-margriet.nl/index.php?section=2&page=68


 

DE KUNSTWEKEN 

Vanaf maandag 16 september tot aan de Herfstvakantie gaan we meedoen met een bijzonder 

project beeldende vorming:  

DE KUNSTWEKEN. Doel is ieder kind op eigen niveau te inspireren tot het maken van een 
echt kunstwerk. Dat doen we door hen kennis te laten maken met wereldbefaamde artiesten 
en hun werk.  

Tijdens DE KUNSTWEKEN is ieder kind een echte kunstenaar.  

Om dat trotse gevoel te versterken ontvangen alle deelnemertjes gratis een gedrukte kaart 
van hun eigen werk. Helemaal uniek is dat ze ook een persoonlijk museum op internet 
krijgen waarvoor ze zelf (met enige hulp van u) familie en vrienden mogen uitnodigen. 

Uiteraard ontbreekt een museumshop niet; hier kunnen leuke aandenkens worden besteld 
met de tekening van uw kunstenaartje. Net als Van Gogh je eigen schilderij op een mok of 

placemat; hoe bijzonder is dat!? Dit kan! Is absoluut niet verplicht! 

Per twee klassen speelt steeds één kunstenaar de hoofdrol tijdens DE KUNSTWEKEN. 
 Voor 1 en 2 : Piet Mondriaan of Kandinsky. 
 Voor 3 en 4 : Keith Haring of Andy Warhol. 

 Voor 5 en 6 : Van Gogh of Miró  
 Voor 7 en 8  : Picasso of Matisse.  

 
Nadat de kinderen met “hun” kunstenaar hebben kennisgemaakt gaan ze in de tekenles 

lekker zelf aan de slag aan de hand van een uitdagende opdracht.  

Gegarandeerd dat ook uw kind zichzelf en u weet te verrassen met prachtwerk. We houden u 
op de hoogte!  

Ook kunt u op de onderstaande link klikken voor meer informatie. 

 
https://youtu.be/Koa9VoBNFsQ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Van 2 t/m 13 oktober is het Kinderboekenweek met als thema: “ Reis Mee! “ 

Omdat deze week ook binnen ons Kunstproject valt past iedere leerkracht het naar eigen 
inzicht aan in zijn/haar lesprogramma. 

 
 

http://track.tekenfund.nl/track/click/30817573/youtu.be?p=eyJzIjoiVW5vd2lldkxwRWFNOUdFcGlNTFpSQWZuOHlvIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDgxNzU3MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3lvdXR1LmJlXFxcL0tvYTlWb0JORnNRXCIsXCJpZFwiOlwiODRiZTIyODkzMTcxNDRiM2I2ODQ1MzcxNTNlZTIyMjdcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJlZDdmNWVlYmU1NDExM2EyM2YxODc3ZDQ2MzE4OGFkODdlOGVjZDY4XCJdfSJ9


 
 

 
 

 

Agenda september 
 

16           Start Kunstweken tot aan de Herfstvakantie 
25           Kinderpostzegelactie 
25           Ouderraad: Algemene informatie ligt ter inzage op school van 

               20.00 uur - 21.00 uur 
26           Afsluiting muziekproject (vorig schooljaar) voor groep 5/6. 

 
Agenda oktober 
 

2             Start Kinderboekenweek “Reis Mee!” 
9             Korfbaltoernooi 

16           NIO voor groep 8          
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt donderdag 10 oktober 

 

 
 

 
 

 
 
 

Bijlage: 
 

1.  Kinderwereld 
2.  Veldzicht 125 jaar 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

Bijlage 1 
 

PEUTERSPEELZAAL PRINSES MARGRIET. 

U wilt het beste voor uw kind. Spelen met leeftijdsgenootjes in een kindvriendelijke en 

professionele omgeving. Een voorbereiding op de basisschool, leren om in groepsverband 

dingen te doen. Dit is wat Kinderwereld u kan bieden bij peuterspeelzaal Prinses 

Margriet.  

Peuters van 2 tot 4 worden hier begeleid door goed opgeleide pedagogisch medewerkers 

die de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten houden en bijzonderheden signaleren.  

Daarnaast is er uiteraard veel ruimte om lekker (buiten) te spelen, zingen, knutselen, 

bouwen, dansen, verkleden en (voor) te lezen. 

BSO PRINSES MARGRIET.                                                           

Bij de buitenschoolse opvang worden kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 opgevangen.  

Nadat iedereen opgehaald is uit school 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.  

In de vakanties worden er regelmatig workshops en uitjes georganiseerd.  

De buitenschoolse opvang bij Kinderwereld is vrije tijd voor kinderen.  

Er is aandacht, rust en ontspanning. Net als thuis. Dat betekent dus dat je ook even 

lekkers niks mag doen! Activiteiten die aangeboden worden: daar hoef je niet verplicht 

aan mee te doen! Hangen op de bank, liggen in het gras, chillen met je BSO-vrienden: 

het mag allemaal. 

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 

  

 

 
 
 

 
 

 
 



Bijlage 2 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                 

      
 
 

 
                                                                                                      

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                 


