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Beste ouders, 
 
Inhoud:  -      Even kennismaken 

- Ouderkamer 
- Meester en juffendag 
- Fotograaf 
- Samenwerkingscontract 
- Toppie Sportieve herfstvakantie 

 
Even kennismaken 
Hoi hoi, ik ben Margot en ik ben 29 jaar oud. Ik kom dit schooljaar stagelopen op 
kc Margriet bij de peutergroep. Via het DaVinci college volg ik de opleiding GPM, 
gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Verder zorg ik naast mijn studie met 
veel liefde voor mijn dochtertje Nina, die in december 2O21 geboren is. 
Sinds augustus 2018 ben ik woonachtig in Dordrecht. Hiervoor heb ik altijd in 
Eindhoven en omstreken gewoond.  
Dit schooljaar ga ik met veel plezier tegemoet. Mijn stage loop ik op maandag en 
donderdag bij Angelique, Chantal en Mandy. 
 
Ouderkamer 
Voor moeders, door moeders, met moeders 

Elke woensdagmorgen vanaf 08.45 uur is er ouderkamer in Margriet. 
In de ouderkamer doen we verschillen activiteiten zoals: 

• Opruimen in de wijk 

• Gezellige koffieochtend 

• Een bezoek aan de bibliotheek 

• Knutselen 

• Informatie ochtend zoals GGD, gezonde voeding 

• Koken in de wijkkeuken (Hart van Meerdervoort) 
Bij de ouderkamer houden we het altijd gezellig. 
 
Er zijn ook nog andere activiteiten op andere dagen: 

• Maandagochtend: Taalles 

• Maandagavond: Sportles in de gymzaal van De Dolfijn (19.30 – 20.30 uur) 

• Dinsdag: zwemles 

• Woensdagmiddag: Fietsles (14.30 – 15.30 uur) 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moeniqe Bhagwandien (06 42737207) 



 

De gastouders van de ouderkamer zijn: Farida, Amaal, Nejat en Moeniqe 
Vanaf 19 oktober bent u welkom vanaf 08.45 tot 11.30 uur. 
 
Meester en juffendag 
Wij sluiten op vrijdag 21 oktober de Kinderboekenweek af met de Meester- en juffendag. Alle juffen en de 
gymmeester vieren deze dag hun verjaardag.  
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar “Gi-ga-Groen”. Het is leuk als iedereen vrijdag in het groen 
of verkleed komt. We krijgen deze dag een leuke muziekworkshop en we gaan stenen verven. 
Tussen de middag eten we pannenkoeken. 
 
Fotograaf 
Op donderdag 3 november gaan alle kinderen met de groep en individueel op de foto. Broertjes en zusje 
die op ons kindcentrum zitten gaan ook samen op de foto.  De volgende achtergronden worden gebruikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenwerkingscontract 
In de week na de herfstvakantie gaan de leerkrachten met de kinderen van de 
groepen 1 t/m 8 gesprekken voeren met de kinderen en wordt het 
samenwerkingscontract ingevuld. Aan ieder kind wordt gevraagd waar het kind 
trots op is, wat nog moeilijk is, waar het kind graag beter in wil worden en hoe 
dat gaat gebeuren. Wat heeft het kind nodig om hier beter in te worden, hoe 
kan de juf helpen? 
De gesprekken met de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vinden onder lestijd 
plaats. De gesprekken met de kinderen van de groepen 5 t/m 8 vinden na lestijd 
plaats.  
De samenwerkingscontracten komen in het rapport. In de week van 14 
november worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek. 
 
Toppie Sportieve Herfstvakantie 
De Herfstvakantie is bijna in zicht. Om de kinderen de mogelijkheid te bieden kennis te maken met enkele 
sportverenigingen in Zwijndrecht heeft Toppie een programma gemaakt.  
Kinderen kunnen kosteloos deelnemen en een geweldige middag op een vereniging beleven. Jullie kunnen 
je via de Toppie website inschrijven. 
 
Activiteiten in oktober 2022 - Toppie Zwijndrecht | Toppie Sport & Cultuur Coach (doemeemettoppie.nl) 

https://zwijndrecht.doemeemettoppie.nl/activiteiten/maand/?tribe_eventcategory%5B0%5D=54


 

 
 
Volgende nieuwsbrief: 3 november 2022 
 
Agenda 
 

Woensdag 19 oktober Theatervoorstelling op kc Margriet gr 7/8 

Vrijdag 21 oktober Meester en juffendag, afsluiting kinderboekenweek 

Ma 24 oktober t/m vr 28 oktober Herfstvakantie, alle kinderen zijn vrij 

Week 31 oktober – 4 november Kindgesprekken – Samenwerkingscontract 

Donderdag 3 november Fotograaf 

Donderdag 3 november Groep 7/8 Verkeer: dode hoekles vrachtwagen 

Maandag 7 november Ouderraad vergadering 19.30 uur 

Dinsdag 8 november Kaboutersport Toppiesport peuters en kleuters 

Donderdag 10 oktober Nationaal schoolontbijt  

Week 14 – 18 november Oudergesprekken – Samenwerkingscontract 

Donderdag 1 december Les Halt gr 7/8 

Maandag 5 december Sinterklaasfeest, om 12.30 uur vrij 

 


