Margrietnieuws
Januari 2020

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

Agenda
Bureau Halt groep 7a van 11.00-12.00 uur en 7b van 13.00-14.00 uur “Invloed van de groep”*
Anglia examens
20.00 uur: MR vergadering
Wo. 27 jan.
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Do. 28 jan.
Bezoek in de klas “Schip vol goud” groep 5A van 9.45-10.45 uur en groep 5B van 11.00-12.00 uur *
Vrij. 29 jan.
Koffie-ochtend (digitaal, uitnodiging volgt)
Voorstelling “Blauw van jou” in speellokaal voor de onderbouwgroepen*
*activiteiten onder voorbehoud i.v.m. corona-maatregelen
Di. 19 jan.
Do. 21 jan.

KERSTVAKANTIE
Wie had vorig jaar om deze tijd kunnen bedenken, wat ons allemaal in 2020 is overkomen.
Het meest verdrietige was het verlies en is het gemis van Seb. We zullen deze lieve jongen nooit vergeten.
We wensen Miranda, Jeremy en Lizy ook in deze periode heel veel sterkte, net als alle anderen die het moeilijk hebben
door dit verlies of ander gemis van dierbaren. Dank voor alle steun die zij krijgen!
En dan in de laatste week weer een onverwachte wending. Ineens is de school weer gesloten en gaan we het nieuwe
jaar weer beginnen met onderwijs op afstand.
Corona maakte alles anders. Nog nooit zijn kinderen zo’n lange tijd thuis geweest en gaven we onderwijs op afstand.
Wat heeft dit veel gevraagd van iedereen. We hebben ook veel nieuwe dingen geleerd, vooral op digitaal gebied.
Maar het fijnste is om gewoon met elkaar in de klas en op school te zijn. Al is het wel gek dat ouders nog niet de school in
mogen. En dat terwijl er zoveel moois is om te zien, nu we samen verder zijn gegaan in Batau Zuid.
We hopen dat u door de verhalen van de kinderen en foto’s of filmpjes in de Parro app, toch een beetje kunt meebeleven
wat we zoal doen en leren op school.
We hopen en wensen dat corona ons in 2021 steeds minder zal beheersen en we weer terug kunnen naar wat we zo
gewend waren en wat zo fijn was. Ook de kerst- en feestdagen zullen vast anders dan anders zijn.
Vanuit de kerstgedachte wensen we iedereen heel veel lichtpunten in het nieuwe jaar!

We willen alle ouders bedanken voor het vertrouwen, het begrip en het aanpassingsvermogen.
Samenwerken verloopt nu anders dan we graag willen, maar we blijven ons iedere dag weer inzetten voor alle kinderen
die ons zijn toevertrouwd.
Ook willen we de ouderraad en alle hulpouders bedanken voor hun inzet in de decembermaand, maar ook het afgelopen
jaar! Er is weer veel gedaan en geregeld voor de kinderen, leerkrachten en ouders van onze school.
Wij zijn heel blij met jullie!
Verder onze dank voor de kerstkaarten en -attenties die we mochten ontvangen.
We wensen u, ondanks dat het wat anders zal zijn dan anders, toch hele fijne kerstdagen, een gezellige jaarwisseling
en alle goeds toe voor 2021.
Voor wie deze tijd ook moeilijk is door zorgen of verdriet: heel veel sterkte toegewenst.
KERSTVIERING
Op school hebben we toch nog kerst kunnen vieren met elkaar. De kerstviering van Trefwoord kan ook thuis nog
bekeken en gevierd worden, via deze link:
https://www.trefwoord.nl/kerst-thuis?mc_cid=05d8ad0717&mc_eid=06062f35a9
Met kerst of op kerstavond gaan veel mensen naar de kerk. Dat zal dit jaar ook anders zijn. Veel kerken hebben digitale
diensten, die u via TV / computer kunt meevieren. Zo zijn bijvoorbeeld de diensten van de protestantse gemeente
Nieuwegein Noord zijn te bekijken via de website: www.pgnn.nl

ONDERWIJS OP AFSTAND NA DE KERSTVAKANTIE
Op 14 december werd bekend gemaakt, dat we de eerste 2 weken van januari onderwijs op afstand moeten geven.
De laatste werkdagen van december hebben we dit voorbereid en heeft iedere leerkracht hier informatie over verstuurd
via mail of Parro.
De kinderen krijgen deze 10 dagen opdrachten, lessuggesties, instructies of activiteiten aangeboden, die ze zoveel
mogelijk tussen 8.30 – 14.00 uur kunnen doen. Zo blijven we zoveel waar mogelijk in het schoolritme. Tussen 12.00 –
13.00 uur is het pauze, maar natuurlijk kan tijdens o.a. de zelfstandig werkmomenten ook even gepauzeerd worden.
Vanuit de wens van ouders, de werkgroep ‘digitaal onderwijs op afstand’ en de MR bieden we wat meer structuur aan in
vaste ‘meet-momenten’. We hopen dat het lukt om thuis de meetmomenten en het werk op elkaar af te stemmen, maar
realiseren ons ook dat dit wellicht niet voor iedereen haalbaar is. Ga hier gerust flexibel mee om als de thuissituatie dat
vraagt. Welbevinden gaat altijd voor! Maar als het wel lukt, dan is dit voor de kinderen en leerkrachten het prettigst.
We proberen er met elkaar het beste van te maken!
Na 14.15 uur heeft de leerkracht andere taken (evalueren, voorbereiden, vergaderingen e.d.) en kan er niet meer online
een beroep op de leerkracht gedaan worden. Leerkrachten zijn om 17.00 uur vrij.
Er zijn al veel Chromebooks uitgeleend. Als in de 1e week blijkt dat er toch ‘noodzaak’ is om een Chromebook (extra) te
lenen, stuur dan een mail naar infomargrietschool@fluenta.nl Wij gaan dan kijken of we u hiermee kunnen helpen
(zolang de voorraad strekt). Ook voor vragen m.b.t. de opvang kunt u naar dit mailadres mailen.
Omdat we nu later kunnen beginnen met het afnemen van CITO toetsen, kan het zijn dat er nog een wijziging komt in het
meegeven van het rapport / portfolio en de geplande momenten voor de voortgangsgesprekken. Dit geldt ook voor de
gesprekken over het definitieve advies voor de groep 8 leerlingen. We houden uiteraard rekening met de uiterste datum
voor inschrijven. Wij zullen hier in de loop van januari meer info over geven.
Er wordt weer veel van ouders en leerkrachten gevraagd, nu we weer onderwijs op afstand moeten geven. We hopen dat
het dit keer van korte duur is. We willen u bij voorbaat danken voor uw inzet en wensen iedereen alvast veel succes.
Op onze website vindt u ook de laatste info over corona, evenals tips/suggesties voor de kerstvakantie om thuis te doen.
VAN HET TEAM
We heten juf Paula Hoornstra van harte welkom op onze school. Zij zal vanaf januari juf Suzan in groep 1/2B – oranje
gaan vervangen. We wensen Paula een goede tijd toe op de Margrietschool.
Juf Daniëlle laat weten dat ze veel aan de kinderen, leerkrachten en ook de ouders die ze kent denkt en wenst iedereen
goede feestdagen toe. Het gaat met haar nog niet zoals gehoopt en verwacht. Het is nog moeilijk te zeggen wanneer ze
weer op school zal komen. Tot die tijd nemen Desirée en Hendri haar taken over.
TOT SLOT
Tijdens de kerstvakantie lopen schoolgebouwen veel risico i.v.m. vandalisme, vuurwerkoverlast en diefstal/brandstichting.
Als u in de buurt van school bent, wilt u dan een extra oogje in het zeil houden? (Moet u bijv. de hond uitlaten, kies dan
een route langs de scholen). Bij glasschade kunt u de Nieuwegeinse glashandel bellen (030-6031515).
Bij schade of onregelmatigheden in openbaar gebied (bijv. brandbare materialen die ergens liggen, uitgegooide
verlichting e.d.) kunt u bellen met de piketdienst van de gemeente (06-33307888).
Bij problemen met bijv. vuurwerk, samenscholingen of brandstichting belt u de politie: 0900-8844.
Betrapt u iemand op heterdaad, bel dan gerust 112. Dank voor uw alertheid!

