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Beste ouders,
Inhoud:

- Kindcentrum Margriet blijft open
- Sinterklaas
- Verkeersactie
- Kerst

Kindcentrum Margriet blijft open
Margriet: de plek voor uw kind(eren), nu en in de toekomst
Uit verschillende bronnen horen wij dat er in de wijk opnieuw geruchten de ronde doen over ons
kindcentrum. Deze negatieve, onware berichten beschadigen het belang van alle kinderen en medewerkers
van Margriet.
Voor alle duidelijkheid: ons kindcentrum wordt NIET gesloten.
Integendeel, de toekomst van Margriet ziet er prima uit. Ons kindcentrum is onderdeel van PIT
kinderopvang & onderwijs, een financieel gezonde organisatie die investeert in het ontwikkelrecht van
kinderen. Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan en daar gaan we ook de komende jaren mee door. Uw
kind(eren) en de kinderen van wie de ouders in de toekomst kiezen voor Margriet kunnen hier terecht blij
mee zijn.
Met veel plezier en passie doen wij er alles aan om kinderen het beste te bieden. Dat is waar ons
kindcentrum om draait en waar onze pedagogisch medewerkers en leerkrachten zich iedere dag met hart
en ziel voor inzetten. We garanderen u dat we dat blijven doen, nu en in de toekomst.
Sinterklaas
De Sint is weer in het land. Ook op de Margriet wordt het Sinterklaasfeest gevierd.
Op dinsdag 3 december moeten de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hun surprise meenemen naar het
kindcentrum, zodat alles klaarstaat voor het feest op 5 december.
Op donderdag 5 december komt Sinterklaas misschien wel even bij ons langs. Met alle groepen wachten
we ’s ochtends op het plein, al zingend, op de Sint. Blijft u ook nog wachten? Het zou fijn zijn als alle ouders
ruimte maken voor de kinderen, zodat zij de aankomst goed kunnen zien. Als de Sint aangekomen is, gaan
wij met de kinderen binnen verder het feest vieren. De kinderen zijn deze dag om half 1 uit en eten thuis.
Er zullen foto’s gemaakt worden, die u kunt bekijken op de website van school:
www.margriet-zwijndrecht.nl

Verkeersactie
Op vrijdag 13 december wordt er weer een verkeersactie georganiseerd door de gemeente, de politie,
adviseurs voor mobiliteit, wonen en leefomgeving en kindcentrum Margriet. Er wordt aandacht gegeven
aan het stoppen voor voetgangers en fietsers op de rotonde, er worden oversteeklessen gegeven en er
wordt aandacht gegeven het parkeren rond kindcentrum Margriet.
Kerststukjes
 Op maandagmiddag 16 december gaan we in de groepen 1 t/m 8 kerststukjes maken.
 We zijn op zoek naar boterbakjes en kerstversiering. Wilt u deze meegeven aan uw kind?
We verzamelen in de hal in een bak alle versieringen, die uitgedeeld mogen worden aan de
groepen. U mag natuurlijk uw eigen kind ook een zakje meegeven op maandag 16 december, zodat
de eigen spulletjes gebruikt kunnen worden.
We gebruiken geen glazen versiering.
Kerstviering
 De kinderen van de peuterspeelgroep ontvangen een eigen uitnodiging voor donderdagochtend 19
december. Er wordt een Kerst High Tea georganiseerd voor de peuters met hun ouders.
 Er komt in de peuterspeelgroep een intekenlijst, waarop u kunt noteren wat u meeneemt voor de
Kerst High Tea.
 Op donderdagavond 19 december vieren we met elkaar het Kerstfeest. U ontvangt hiervoor nog
een uitnodiging.
 De kinderen van de groepen 1 t/m 8 worden om 17.30 uur verwacht.
 De kinderen mogen iets lekkers voor het kerstdiner meenemen, hier komt een intekenlijst voor in
de eigen groep (neem ook een bord, een beker en bestek mee).
 Na het diner en de kerstviering in de eigen groep zingen we om 19.00 uur op het plein en lopen we
met de kinderen van de peuterspeelgroep t/m groep 8 een lichtjestocht. De ouders mogen mee
lopen.
We sparen: schone boterbakjes, kerstversiering en ook nog lege schoongespoelde melkpakken.
Volgende nieuwsbrief : donderdag 12 december 2019
Agenda
Donderdag 5 december 2019

Vrijdag 13 december 2019
Maandag 16 december 2019
Donderdag 19 december 2019

Sinterklaasfeest
Groep 1 t/m 8 om 12.30 uur vrij
De kinderen eten thuis.
Verkeersactie
Kerststukjes maken
Kerstviering
Kerst High Tea peuters
Kerstdiner groep 1 t/m 8
Lichtjestocht PSG t/m groep 8

