Margrietnieuws
September 2020

Prinses Margrietschool
Aardbeigaarde 4
3436 GB Nieuwegein
T: 030-6038005
E: infomargrietschool@fluenta.nl

Agenda
vr. 4 sept.
wo. 9 sept.
di. 15 sept.
wo. 16 sept.
wo. 23 sept.
ma. 28 sept.

Verrassing voor de kinderen
Gezinsactiviteit van 19.00 – 20.00 uur
We gaan de leerlingenraad kiezen
Studiedag voor het team, alle kinderen zijn vrij
Kinderpostzegelactie groep 8
Thema-opening ‘Onderzoeken’

In dierbare herinnering: Seb Huismann
In de zomervakantie ontvingen we het onvoorstelbare bericht, dat Seb Huismann is overleden.
We wisten dat Seb ziek was en niet beter kon worden. Maar dat het zo snel zou gaan…
Wie had kunnen denken dat dit zou gebeuren? Wat heeft hij gestreden en wat was hij dapper.
Liefdevol met zijn moeder Miranda, vader Jeremy, zusje Lizy en familie om zich heen.
Het was een oneerlijke strijd, die hij helaas niet kon winnen.
We zijn in de dagen na zijn overlijden enkele keren met zijn klasgenoten en ouders op school bij elkaar
geweest, om met elkaar dit verdriet te delen en herinneringen op te halen.
Bij de condoleance en begrafenis waren veel kinderen en ouders, Lizy, Miranda en Jeremy tot steun. Namens alle
kinderen, ouders en teamleden hebben we een mooi bloemstuk laten maken in de kleuren van FC Utrecht: rood en wit.
Het is moeilijk om dit nieuwe schooljaar zonder Seb te moeten beginnen. In de klas is een gedenktafeltje en we zullen
mooie herinneringen blijven delen. Zijn vrolijkheid, zijn creativiteit, zijn pretogen en gulle lach, de sportiviteit, het plezier
dat hij uitstraalde. De vliegtuigjes die ze met de klas gingen vouwen en waarvan die van Seb het verste kwam…
De schoolreisjes en andere activiteiten waar hij zo van genoot. En nog zoveel meer…
Ook zullen we er samen voor Lizy en Miranda en Jeremy zijn en hen steunen waar nodig en mogelijk.
Dat geldt ook voor zijn vriendjes en klasgenoten die het moeilijk hebben met dit verlies.
Lieve Seb, we zullen je nooit vergeten en je blijft in onze gedachten.
Een nieuw schooljaar, een nieuwe start. Samen verder!
Wat zijn beide schoolgebouwen en de klassen mooi geworden. Wellicht heeft u de filmpjes al bekeken.
We zijn het nieuwe schooljaar feestelijk begonnen, op een gepaste manier. We hebben ballonnenbogen neergezet met
rood-witte ballonnen, de kleuren die zo bij Seb passen.
Er is veel veranderd en voor veel kinderen is de start op een nieuwe plek. Daarom hebben we op de eerste schooldag in
beide gebouwen een kijkje genomen en hebben we uitgebreid de tijd genomen om kennis te maken met elkaar.
De eerste weken besteden we veel aandacht en groepsvorming en groepsdynamiek, om elkaar goed te leren kennen.
Dit noemen we de gouden weken.
Voor de zomervakantie heeft een werkgroep leuke activiteiten bedacht voor de eerste weken: de start-/ welkomstweken.
Vanwege de corona-maatregelen kunnen met name de activiteiten met en voor ouders niet doorgaan (zoals de
inloopmomenten en de koffie-thee-uurtjes). Gelukkig gaan een aantal andere activiteiten wel door.
Op dinsdag 1 september willen we (als het weer dit toelaat) een foto maken met de hele school. Annemarie Tersteeg
(moeder van Bram en Jelle) zal deze foto maken en bij de afsluiting van de start-/welkomstweken krijgt ieder kind er één.
Op vrijdag 4 september heeft de ouderraad een leuke verrassing voor de kinderen. Op verschillende pleinen en in de
gymzaal staan springkussens en er wordt voor een verfrissende traktatie gezorgd.
Woensdag 9 september organiseren we als gezinsactiviteit een vossenjacht. De kinderen kunnen tussen 19.00 en 20.00
uur op zoek naar verklede teamleden rondom de school. U kunt vanuit huis starten en als u de ‘vossen’ voor 20.00 uur
gevonden heeft, weer naar huis gaan. Helaas kunnen we elkaar na afloop niet gezamenlijk ontmoeten, zoals eerst de
bedoeling was. Nadere informatie over de vossenjacht volgt, maar houd deze datum/tijd alvast vrij.

In de eerste weken gaan we een ‘tijdscapsule’ maken. Kinderen schrijven of tekenen over hun verwachtingen dit
schooljaar. Die verzamelen we in een doos of enveloppe en doen we dan in de kluis. Aan het eind van het schooljaar
halen we dit weer uit de kluis en bekijken we wat er van de verwachtingen is uitgekomen.
Donderdag 10 september sluiten we de startweken af. We maken bekend wie de leukste foto’s heeft gemaakt met de
frisbees (die u ook kunt bekijken op onze Facebook-pagina), doen de enveloppen/dozen van de ‘tijdscapsule’ in de kluis
en we bekijken hoe de foto is geworden. Voor de zomervakantie hebben we i.s.m. de Jumbo een (statiegeld) actie
gehouden voor de voedselbank. We maken de opbrengst van deze actie bekend en zullen met enkele kinderen naar de
voedselbank in IJsselstein gaan om dit bedrag te overhandigen en te kijken wat de voedselbank doet.
Overige activiteiten
Op dinsdag 15 september kiezen de kinderen van de bovenbouw een nieuwe leerlingenraad.
Op woensdag 23 september gaat groep 8 op een corona verantwoorde manier kinderpostzegels verkopen.
Maandag 28 september is de eerste thema-opening. We introduceren dan een nieuw thema van Trefwoord, onze
methode voor levensbeschouwelijke vorming. Dit doen we per bouw. De eerste thema-opening wordt voorbereid door de
groepen rood/oranje, 5A en 5B en 6A en 7A. Helaas kunnen we ouders nog niet uitnodigen om te kijken.
We zullen via de Parro-app foto’s delen.
Startgesprekken en informatie over de groep
In de eerste weken willen we graag met alle ouders en hun kind(eren) een startgesprek voeren. Het doel is om elkaar
beter te leren kennen. De leerkracht zal u hierover informeren en via de Parro-app kunt u een gesprek inplannen.
Waar mogelijk doen we dit digitaal of telefonisch, waar wenselijk kan dit op school, mits u geen corona-gerelateerde
klachten heeft en u zich aan de voorschriften houdt (hygiëne-maatregelen, 1,5 meter afstand en even buiten wachten).
De informatieavond kan dit jaar niet doorgaan. Daarom krijgt u van iedere groep informatie over het aanbod en praktische
zaken van het betreffende leerjaar.
Enkele praktische zaken









We gymmen dit jaar in blokuren. Op maandag gymt groep 6A, op dinsdag de groepen 3 en 4, op woensdag de
groepen 5 en 6B en op vrijdag de groepen 7, 7/8 en 8. Sommige gymlessen worden door een andere leerkracht
gegeven die de gymopleiding doet (Sacha, Eline en Mendy). De leerkrachten wisselen dan van groep.
Voor jassen/tassen maken de kinderen gebruik van kluisjes of kapstokken met opbergbakken eronder. Kinderen
mogen ook ‘kapstokzakken’ (voorheen luizenzakken) gebruiken. Deze zijn niet verplicht, maar wel handig. U kunt
een exemplaar via school bestellen. Ze kosten 5 euro per stuk en zijn verkrijgbaar in de kleuren blauw en groen.
Bestellen kan door een mail te sturen naar infomargrietschool@fluenta.nl met het gewenste aantal en kleur.
Na iedere vakantie is het wenselijk dat er in iedere groep gecontroleerd wordt op hoofdluis. De leerkracht zal een
oproep doen via Parro met de vraag of 1 of enkele ouders deze controle willen doen. Als er geen ouders zijn, zal er
in betreffende groep niet gecontroleerd kunnen worden. De eerste controle zal in de 2 e week zijn. Ouders die dit voor
het eerst doen, krijgen eerst een uitleg hierover.
Ieder kind krijgt een informatieformulier mee met noodnummers. Wilt u dit formulier z.s.m. invullen en weer
meegeven aan uw kind(eren)? Dan kunnen wij in geval van nood u zo snel mogelijk bereiken. Controleert u ook de
gegevens in Parnassys (via het ouderportaal?). We beschikken graag over de meest recente gegevens. Ook privacyvoorkeuren kunt u via de Parro-app doorgeven. Parro en het ouderportaal hebben nu 1 manier van inloggen. Meer
informatie hierover: https://support.parro.com/hc/nl/articles/360014666579-Nieuwe-manier-van-inloggen-voor-ouders
Iedere periode sparen we samen voor een ander. Meer informatie hierover in de schoolgids. Tussen de zomer- en
herfstvakantie sparen we voor ‘Stichting Wensambulance Utrecht’. Deze stichting heeft de laatste wens van Seb
(een bezoek aan FC Utrecht) kunnen vervullen. Het leek ons een mooie gedachte om het geld voor deze periode
aan dit goede doel te schenken. U mag bijv. iedere week geld meegeven en dit in de daarvoor bestemde spaarpot in
de klas doen. Net na de herfstvakantie maken we de opbrengst van het sparen bekend.

Van het team
Een speciaal welkom aan onze nieuwe teamleden: juf Daisy Schrijvershof (groep 4A, maandag en dinsdag en
onderwijsassistent op vrijdag) en meester Henk (maandag- t/m donderdagochtend onderwijsassistent, start 8 sept).
We wensen hen een mooie tijd op onze school.
Mooi nieuws voor juf Suzan van Eijndthoven! Ze is in verwachting van haar derde kindje,
die ze begin januari verwacht. Naar verwachting zal ze dan eind november / begin december met verlof gaan.
Overige mededelingen
Voor de zomervakantie hebben we geen CITO toetsen afgenomen, maar dit uitgesteld tot september. We zullen deze
maand toetsen afnemen voor rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen. De uitkomsten van enkele vakken gebruiken
we om kinderen op niveau in te delen voor groepsdoorbrekend werken.
Resultaten kunt u t.z.t. ook vinden op het ouderportaal.

