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Beste ouders, 
 

Jij bent jij 
Met jouw talent 

Ik heb gezien 
Hoe mooi jij bent 

Je bent uniek en heel speciaal 
Een prachtig kind 
Met een verhaal 

Jij hebt de wereld iets te geven 
Laat je zien, groei en ontdek 

Geniet enorm veel van het leven! 
 

Inhoud:  - Welkom 
  - Afspraken 

- Personeel 
- Aanwezigheid directie + IB 
- Gymnastiek 
- Fotograaf 
- Schoolreis 
- Studiedag 
- Kanjertraining 
- Gezonde school 

  - Overig afspraken/ mededelingen 
 
Welkom 
De vakantie is voorbij, het gewone leven is weer begonnen. We hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie 
hebben gehad, lekker uitgerust en vooral weer gezond zijn teruggekeerd van jullie (eventuele) vakantiereis. 
Ook een welkom aan alle nieuwe kinderen en ouders. We hopen dat jullie je snel thuis voelen op 
kindcentrum Margriet. Het team wenst alle kinderen en ouders een goed onderwijsjaar toe. 
 
Afspraken 
De deur gaat om 8.15 uur open, de kinderen van de groepen 3 t/m 8 mogen zelf naar hun eigen klas gaan. 
De ouders blijven buiten het hek. De ouders van de peuters en de kleuters mogen deze eerste week mee 
naar binnen om hun kind in de groep te brengen. 
Vanaf de tweede week komen alleen de ouders van de peuters binnen. 
De kinderen van groep 1 en 2 worden vanaf de tweede week door de juf buiten opgehaald. De ouders 
blijven dan buiten het plein. 



 

De week van 17 t/m 20 oktober ( de week voor de herfstvakantie) mogen de ouders van de kleuters weer 
mee naar binnen en kunnen zij even in de groep kijken. 
Met nieuwe ouders wordt altijd een afspraak gemaakt. 
 
Om 8.30 uur gaat de voordeur dicht en begint de les. 
 
Personeel 

Peuterspeelgroep Mandy van der Elst, Chantal Bakker en Angelique Verheul 

Groep 1 Inge Markus en Joyce Hoever 

Groep 2 Anne-Marie van de Weg en Joyce Hoever 

Groep 3 Conny Slooter en Annemarie Dijkstra 

Groep 4 Maiduska Rosali en Jane Conijnenberg 

Groep 5 Sabrine Driessen en Daniëlle Swart 

Groep 6/7 Marije Bloem en Angela Jansen-Blonk 

Groep 8 Moïse Zantman en Jimmursia Eenhoorn 

 
We starten met de afwezigheid van Jane in groep 4. Zij wordt vervangen door Sabrine en Daniëlle. Jane zal 
vanaf 26 september in groep 4 werken. 
 
Aanwezigheid directie + IB 
Martine Slobbe  - directeur      ma. en wo. 
Hanneke Fröberg  - teamleider en plaatsvervangend directeur ma. di. do. en vr  
Monique Geertse  - intern begeleider    ma. di. wo. 
 
Gymnastiek 
We gymmen twee keer per week in de gymzaal Xiejezo. 
De gymlessen worden dit jaar op maandag en vrijdag in Xiejezo gegeven. Alle kinderen nemen hun eigen 
sportkleding en sportschoenen op maandag en vrijdag mee. 
De 1e gymles is op vrijdag 26 augustus. 
Er is een nieuwe vakdocent gymnastiek, Jan Verveer. Hij komt op maandag in de groep kennismaken met 
de kinderen. 
 
Op vrijdag 26 augustus start groep 3 met de gymles om 8.30 uur in Xiejezo. De kinderen worden om 8.20 
uur verwacht bij de gymzaal, waar ze door Annemarie buiten worden opgevangen. U mag hier niet naar 
binnen. De bedoeling is, dat u uw kind daar zelf naar toe brengt. 
 
Fotograaf 9 september 
Op vrijdag 9 september komt de schoolfotograaf. Verdere informatie volgt. 
 
Schoolreis 
Op donderdag 15 september gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 op schoolreis naar Drievliet. 
In juni hebben wij u al gevraagd om hiervoor te betalen. 



 

Als u dat nog niet gedaan hebt, wilt u dan € 30 overmaken op: NL18 INGB 0000 7293 30  t.n.v. Stichting PIT 
Onderwijs onder vermelding van naam en groep van de leerling. 
De kinderen van de groepen 1 en 2 zijn deze dag vrij. De peuterspeelgroep blijft open. 
 
Studiedag 
Op vrijdag 16 september zijn alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 vrij in verband met een studiedag. 
De peuterspeelgroep is wel open. 
 
Kanjertraining 
De eerste weken besteden we veel aandacht aan de groepsvorming. De oefeningen uit de Kanjertraining 
komen in die weken uitgebreid aan bod. We leren om elkaar te vertrouwen. 
 
Gezonde school 
De gezondheid van de kinderen vinden wij erg belangrijk. Een kind kan zich beter ontwikkelen als er aan 
bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Als kindcentrum willen wij hier ook aan bijdragen. We doen dit 
door: 

• deelname aan het nationaal schoolontbijt; 

• drie fruitdagen per week (woensdag, donderdag en vrijdag); 

• het drinken van water in de peuterspeel- en kleutergroepen; 

• het uitvoeren van de "ik eet het beter" lessen; 

• het bevorderen van gezonde traktaties. 
Uw kind mag in de eigen groep trakteren als hij/zij jarig is. Geeft u een kleine gezonde traktatie? 
 
Overige afspraken en mededelingen 

• Indien uw kind een mobieltje mee neemt naar het kindcentrum, dan is de regel dat die tijdens de 
lesuren uitgezet wordt en ingeleverd wordt bij de leerkracht. Wanneer er eentje stuk gaat of bij 
diefstal, ligt de verantwoordelijkheid bij u. Daarom de tip: alleen als het niet anders kan een 
mobieltje meenemen. 

• De Nieuwsbrief wordt op donderdag verstuurd, om de 2 weken. 

• U ontvangt volgende week de informatiekalender en een uitnodiging voor een 
kennismakingsgesprek. 

 
Volgende nieuwsbrief : donderdag 1 september 2022 
 
Agenda 

29 augustus – 2 september Kennismakingsgesprekken  “ouder vertel eens even” 

Vr 9 september Schoolfotograaf 

Do 15 september  Schoolreis 
kinderen van gr 1 en 2 zijn vrij en Peuterspeelgroep is open 

Vr 16 september Studiedag 
Kinderen van  gr 1 t/m 8 vrij en Peuterspeelgroep is open 

 


