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

Agenda
30 sept.
Vrij. 2 okt.
Vrij. 9 okt.
Wo. 14 okt.
Ma. 26 okt.

Opening kinderboekenweek “En toen …”
(Enkele) kinderen bovenbouw in gesprek met raadsleden van de gemeente
13.15 – 14.15 uur: gelegenheid om kennis te maken met Rosanne van Geynwijs op school over
opvoedingsvragen (Week van de opvoeding).
Let’s do it Kids - plastic soep!
Herfstvakantie van ma. 19 okt. tot en met vrij. 23 okt.
Studiedag, alle kinderen zijn vrij!

TERUGBLIK START
We kijken terug op een goede startweken. We zijn blij met de nieuwe lokalen en ruimten. Jammer dat we u door corona
niet alles kunnen laten zien, zoals we graag gewild hadden. Dank voor uw begrip hiervoor. Kinderen hebben elkaar en de
leerkracht(en) goed leren kennen tijdens de ‘Gouden weken’. Kinderen in de onderbouw ontdekken iedere dag weer
nieuwe mogelijkheden in de hoeken in de klas en op de speel-leerpleinen aan de Kersegaarde. Wat een ruimte en
mogelijkheden. Genieten! Ook de leerpleinen van midden- en bovenbouw worden dagelijks gebruikt, o.a. voor het
groepsdoorbrekend werken. Kinderen krijgen een aanbod dat aansluit bij hun niveau en ze leren andere kinderen beter
kennen. Een win-win situatie!
Quinn (8), Yara (5B) en Lauren (1/2/3) hebben de fotowedstrijd met de frisbee gewonnen en hun prijsje inmiddels
ontvangen. Gefeliciteerd! De keuze was heel moeilijk, want alle foto’s waren allemaal bijzonder. Leuk om ze te zien!
In de laatste weken van september hebben we AVI en CITO toetsen afgenomen. De resultaten zijn vanaf 5 oktober op
het ouderportaal te zien. We zien de resultaten hiervan als een hulpmiddel om het juiste niveau te bepalen en op basis
hiervan (en de gegevens van methodegebonden toetsen en observaties) een passend aanbod voor de komende
maanden te realiseren, zodat de kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. We houden er rekening mee dat,
door thuisonderwijs i.v.m. corona en de zomervakantie, resultaten af kunnen wijken van verwachtingen. De volgende
afnames zijn in januari. Daarna organiseren we weer gespreksmomenten over de voortgang en ontwikkeling.
KINDERBOEKENWEEK “EN TOEN?”
De Kinderboekenweek is dit jaar van 30 september t/m 11 oktober.
Het thema is dit jaar ‘En toen?’.
We gaan terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor
de wereld van vroeger tastbaar wordt.
De onderbouw heeft een boeiend themaplan gemaakt. We gaan o.a. op reis
naar opa en oma en er komt een museum op het speel-leerplein.
Met IPC hebben we gekozen voor thema’s die ook over vroeger gaan.
En natuurlijk besteden we extra aandacht aan boek- en leespromotie en
vooral leesplezier!
We starten de Kinderboekenweek met een leuke opening op 30 september. Helaas kan vanwege de corona-maatregelen
de inmiddels traditionele Kinderboekenmarkt niet doorgaan. We organiseren wel een leescircuit voor de middenbouw en
voor de bovenbouw is de voorleeswedstrijd. De winnaar zal onze school vertegenwoordigen bij het Nieuwegeinse
voorleeskampioenschap.
Ook gaan we bij elkaar op bezoek! Kinderen van de hogere groepen gaan lezen met de jongere kinderen.
Verder de volgende vraag: Koopt u tijdens de Kinderboekenweek boeken bij de Bruna? Dan willen wij u vragen om de
bonnetjes voor ons te bewaren. Onze school mag voor 20% van het totale bedrag kinderboeken uitzoeken bij de Bruna.
De bonnetjes mogen ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt!
LET’S DO IT KIDS – PLASTIC SOEP
Geen plastic soep op onze stoep!
Van een schone wijk en stad word je vrolijk. Dat is wat de workshops van ‘Let’s Do It Kids’ willen
meegeven aan kinderen. Op woensdag 14 oktober zijn de gastdocenten van Let’s Do It Kids te gast op
onze school. Met een leuke en leerzame dag maken zij kinderen bewust van (de gevolgen van)
zwerfafval. Want zwerfafval op de stoep waait in het water en wordt plastic soep. Met vreselijke gevolgen
voor (huis)dieren in de wijk tot aan dolfijnen in de Noordzee. Kinderen zijn de toekomst.
Maar hoe mooi is die toekomst, als we hier niets aan doen?

Middels spannende workshops, voorstellingen en een opruimactie leren kinderen alles over het afvalprobleem, de
gevolgen voor dieren en wat kinderen er zelf aan kunnen doen. Ga voor meer inhoudelijke informatie over de plastic
soep naar www.facebook.com/plasticsoupfoundationnl
Ook hebben we voor deze dag de hulp nodig van enkele ouders bij bepaalde activiteiten, zoals zwerfafval opruimen. Dit
geldt voor de groepen 4 t/m 8. U krijgt hier via de Parro-app bericht over als dit voor de groep van uw kind van
toepassing is en hoort dan op welke tijd we hulp kunnen gebruiken. Ouders blijven buiten wachten en kunnen dan met
een groepje kinderen onder begeleiding zwerfafval zoeken. U kunt zich dan ook via Parro aanmelden. De kinderen die
hieraan meedoen, moeten zelf handschoenen (geen plastic) meenemen.
LEERLINGENRAAD
In de week van Prinsjesdag is de leerlingenraad gekozen! In de groepen 6, 7 en 8 hebben
verschillende kinderen gepresenteerd wat zij belangrijk vinden voor de school en welke ideeën ze
hebben. Daarna zijn de volgende kinderen gekozen: Nyah, Amina en Jailee (groepen 6), Daphne,
Femke en Timme (groepen 7) en Marit, Jasper en Kevin (groep 7/8 en 8).
De 1e vergadering van de leerlingenraad is 2 oktober. We hopen er met jullie ideeën en inbreng
weer een mooi en leerzaam schooljaar van te maken!
KANJERTRAINING
Ouders, leerkrachten en kinderen willen graag een veilige school, waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of
uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties. De doelen van de Kanjertraining zijn
terug te vinden in deze tekst:
Hier ben ik. Het is goed dat ik er ben.
Er zijn mensen die van mij houden.
Niet iedereen vindt mij aardig. Dat hoort zo.
Ik luister wel naar kritiek. Ik zeg wat ik voel en wat ik denk.
Blijft iemand vervelend tegen mij doen? Dan haal ik mijn schouders op.
Jammer dan. Doet iemand naar, dan doe ik niet mee.
Ik gedraag me als een Kanjer. Want ik ben een Kanjer.
We zijn al jaren gecertificeerd Kanjerschool. Dit betekent dat we ook scholing volgen en nieuwe leerkrachten opgeleid
worden om Kanjertraining te geven. Juf Katja is, samen met juf Wendy van Nes, kanjercoördinator. Katja heeft 14
oktober een opleidingsdag. Enkele andere collega’s ronden in november hun scholing voor licentie A af.
VAN HET TEAM
Juf Suzan is in verwachting van haar 3e kindje. Ze is begin januari uitgerekend. De bedrijfsarts adviseert om vanaf 28
weken zwangerschap thuis te werken. Dit betekent dat Suzan vervroegd met verlof gaat. We zoeken een geschikte
invaller en zodra we meer weten, informeren we u hierover.
WEEK VAN DE OPVOEDING
Van maandag 5 t/m 11 oktober 2020 is er de nationale Week van de Opvoeding. Hierin staat opvoeden en ouderschap
centraal. Nieuwegein doet hier ook aan mee. Ook GWOS (Geynwijs op school) leveren graag, in samenwerking met
onze school, een bijdrage. Op vrijdag 9 oktober is er gelegenheid om kennis te maken met Rosanne tijdens een extra
spreekuur op school voor ouders. Zij kunnen dan vragen aan haar stellen over opvoeden of aanverwante onderwerpen.
Dit spreekuur kan fysiek, online of telefonisch. Wilt u hiervan gebruik maken, stuur dan een mail naar
infomargrietschool@fluenta.nl en geef daarbij uw voorkeur voor tijd en de wijze waarop aan.
OVERIGE MEDEDELINGEN
 De nieuwe beslisboom m.b.t. wel of niet naar school kunnen gaan i.v.m. corona, is te vinden op onze
website bij ‘nieuws-agenda/corona-virus’. Hier is ook meer actueel nieuws te vinden m.b.t. corona-maatregelen.
We ventileren dagelijks en soms is het daardoor koud(er) in de klas. Zorgt u voor warme kleding?
 We vragen ouders en kinderen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen i.v.m.
parkeerproblemen. De parkeerplekken die vrij zijn aan de Kersegaarde en bij de
Aardbeigaarde/gymzaal of bij de Avondgaarde kunnen voor onze school gebruikt worden.
Nog beter is om verderop een plek te zoeken. Ouders van de Meander willen graag gebruik maken
van de parkeerplekken bij hun school aan de Morelgaarde. Daar liever niet parkeren.
 We vragen aandacht voor enkele regels m.b.t. het plein. Allereerst vragen we of bij het halen/brengen met max. 1
volwassene per gezin te komen. Onze pleinen zijn rookvrij. Dit is wettelijk verplicht. Daarnaast is het de bedoeling om
geen honden mee te nemen op het plein bij het halen en brengen. Als u wel een hond meeneemt, verzoeken wij u
buiten de hekken te wachten. Dank voor uw begrip en medewerking.
 In oktober gaan we weer een ontruimingsoefening doen. We leren de kinderen hoe ze het gebouw moeten verlaten
als er sprake is van brand of andere calamiteit. In het voorjaar doen we een onaangekondigde oefening.
 Tot de herfstvakantie sparen we nog voor “Stichting wensambulance”. In iedere klas staat een spaarpot waar de
kinderen een kleine bijdrage in kunnen doen. Doet u met uw kind(eren) mee? Zo kunnen we samen sparen voor een
ander. Van harte aanbevolen!

