Margrietnieuws
December 2020

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

Agenda
Wo. 2 dec.
Vrij. 4 dec.
Vrij. 11 dec.
Vrij. 18 dec
Vrij. 18 dec.

Bureau Halt 11.00-12.00 groep 8 “Invloed van de groep”
MR vergadering om 20.00 uur
Sinterklaasfeest
Leerlingenraad
Kerstontbijt om 8.00 uur. Aansluitend is de kerstviering op school voor de kinderen.
Kinderen om 11.30 uur vrij i.v.m. vakantie
Kerstvakantie vanaf vrijdagmiddag 18 december tot en met zondag 3 januari

SINTERKLAASFEEST
Het is dit jaar een andere decembermaand dan anders. Toch willen we er voor de kinderen een bijzondere maand van
maken. De school is gezellig versierd, dankzij enkele ouders van de ouderraad! In de klassen kijken we het
Sinterklaasjournaal en volgen we deze verhaallijn. In plaats van het zetten van
de schoen, was er dit jaar een sinterklaas-bingo. Voor ieder kind was er een
leuk cadeautje!
Op 4 december vieren wij het Sinterklaasfeest op school!
We hebben al vernomen, dat op de Kersegaarde én de Aardbeigaarde
Sinterklaas op bezoek komt met 2 roetveegpieten. Zij zullen dit jaar rekening
houden met de corona-maatregelen, zodat het een veilig sinterklaasfeest wordt
voor iedereen. Alle kinderen gaan gewoon tot 14.15 uur naar school.
We wensen iedereen een gezellig sinterklaasfeest!
KERSTONTBIJT EN KERSTVIERING
In het donker naar school, in je mooie kerstkleren (als je dat wilt), dat is toch één van de
hoogtepunten van het schooljaar. Samen kerst vieren en samen in de klas iets lekkers eten.
Dit jaar doen we dat niet ’s avonds, maar vroeg in de ochtend. We organiseren dit jaar een
kerstontbijt. We beginnen die ochtend om 8.00 uur. De deuren gaan om 7.50 uur open.
Wij zullen foto’s maken in de klas en deze via Parro delen.
We vragen u om zelf het ontbijt voor uw kinderen te maken, zodat het geheel corona-proof is
en passend bij uw kind. U krijgt in december nog nadere informatie hierover en richtlijnen om
ervoor te zorgen dat de kinderen allemaal een vergelijkbaar ontbijt hebben.
Na het kerstontbijt is de kerstviering. We zingen mooie kerstliederen met elkaar en luisteren
/ kijken naar het kerstverhaal. Om 11.30 uur begint de kerstvakantie. Als er evt.
aanpassingen nodig zijn met de buitenschoolse opvang, stemt u dit dan zelf met hen af?
De ouderraad had heel graag een gezellig samenzijn met ouders georganiseerd, maar ook dat kan dit jaar helaas niet.
Ze hebben wel iets alternatiefs bedacht, om u en de kinderen te verrassen met iets leuks. Wat dit is? Dat merkt u in de
laatste week voor de vakantie!
NOG ENKELE ANDERE MEDEDELINGEN
 Op vrijdag 27 november hebben we een cheque van €300 euro overhandigd aan de St. wensambulance. Ze waren
hier erg blij mee! Tussen herfst- en kerstvakantie sparen we voor het Wereld Natuur Fonds. De leerlingenraad heeft
ook al een actie voor na de kerstvakantie gekozen. Dan gaan we plastic doppen inzamelen voor onderzoek naar
spierziekten. Meer hierover in het volgende Margrietnieuws, maar u kunt nu alvast doppen sparen (en inleveren mag
ook al). Meester Henk, nauw betrokken bij dit goede doel, zorgt ervoor dat ze op de goede plek terecht komen!
 Sommige kinderen komen met een step naar school en zetten deze dan in de hal. Vanwege de veiligheid mag dit
niet. De step moet buiten neergezet worden, evt. aan een slot.
 In december maken we kerstkaarten voor eenzame ouderen, zowel in Nieuwegein als in Nederland.
 Ter herinnering: wilt u voor 11 december de digitale vragenlijst over schoolontwikkeling invullen? Dank aan de ouders
die dit al hebben gedaan!
 We zijn heel blij met onze ‘nieuwe’ ouderraad, die achter de schermen actief is met de decemberfeesten. Ook
hebben zij eigen social media kanalen, waarop zij het laatste nieuws of bijzonderheden delen:
Facebook : or.margrietschool (ouderraad pr. margrietschool) en Instagram : prinsesmargrietschool_ngein

