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Nieuwsbrief         3 november 2022 
2022-2023/07 
 
Beste ouders, 
 
Inhoud:  -      Schoolfotograaf 

- Nationaal schoolontbijt 
- Ouder- en jeugdsteunpunt 
- Extra studiedagen 
- Social media en website 

 
Schoolfotograaf 
Vandaag zijn de foto’s gemaakt. U kunt waarschijnlijk op dinsdag 29 november de foto’s bekijken en kopen 
in de hal van ons kindcentrum. Het is ook mogelijk om de foto’s online te bestellen. U ontvangt nog een 
brief met informatie. 
 
Nationaal Schoolontbijt 
Op donderdagochtend ontbijten alle kinderen op kindcentrum Margriet het Nationaal Schoolontbijt.  
Op donderdagochtend 10 november ontbijten we met elkaar in de klas. De kinderen leren op een leuke 
manier hoe belangrijk het is om iedere dag gezond te ontbijten. 
Geeft u een bord, een beker en bestek mee in een plastic tas? 
 
Ouder- en jeugdsteunpunt 
In elk Samenwerkingsverband is er vanaf 1 augustus a.s. een ouder- en jeugdinformatiepunt.  
 
Hier kunnen ouders en leerlingen naartoe als ze vragen hebben over passend onderwijs of steun nodig 
hebben in hun zoektocht naar passend onderwijs.  
Informeren, steunen en signaleren vormen de drie pijlers onder elk steunpunt.  
   
De ouder- en jeugdsteunpunten vervangen de informatieplicht van scholen niet, maar helpen scholen bij 
het goed informeren van ouders en jeugdigen.  
U kunt als ouder maar ook als kind in groep 7 en 8 contact opnemen met de consulent 
van het ouder- en jeugdsteunpunt als er vragen zijn. 
De consulent passend onderwijs werkt voor en vanuit het SWV passend onderwijs 
Drechtsteden. Hij/zij is een onafhankelijke professional met kennis en ervaring op het 
gebied van regulier en speciaal onderwijs en kent de mogelijkheden die er zijn voor 
ondersteuning aan kinderen in de basisschoolleeftijd (4-13 jaar). Hij/zij denkt mee en 
verwijst een ouder of kind in de goede richting.   
  
Voor vragen e-mail: steunpuntswv@swvdrechtsteden.nl en telefoon: op maandag spreekuur van 16.00 uur 
tot en met 18.00 uur.  Het telefoonnummer is: 06-38231148.  

mailto:steunpuntswv@swvdrechtsteden.nl


 

 
Extra studiedagen 
De volgende studiedagen zijn gepland: 
Op vrijdag 25 november, maandag 23 januari en dinsdag 11 april zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 8 
vrij. De peuterspeelgroep is open. 
 
Social media en website 
Op Facebook, Instagram en op onze website worden regelmatig foto’s geplaatst. 
Kijkt u ook eens? 
 
Website: www.margriet-zwijndrecht.nl 
 
Facebook: kindcentrum Margriet 
 
Instagram: kindcentrum_margriet 
 
 
 
Volgende nieuwsbrief: 17 november 2022 
 
Agenda 
 

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 

Vrijdag 25 november Studiedag, gr 1 t/m 8 is vrij. Peuterspeelgroep is open. 

Donderdag 1 december Les Halt gr 7/8 

Maandag 5 december Sinterklaasfeest, om 12.30 uur vrij 
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