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De zon kan niet zonder de maan, een ster niet zonder de nacht.
De hemel niet zonder de aarde, wat is dat toch mooi bedacht!
De groep kan niet zonder jouw naam, want jij, jij hoort er ook bij.
Als iedereen weer in de kring is, dan lach je en zing je blij.
Dan in het heel, het is compleet, iedereen is er en niemand alleen.
We wensen u en de kinderen een ‘zonnig’ jaar toe.
Beste ouders,
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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 KC
Margriet. Het team wenst alle kinderen en ouders een goed onderwijsjaar toe.
Studiedag: leerlingen vrij op 25/09
De eerste studiedag staat op vrijdag 25 september gepland. De leerlingen van de groepen 1 t/m 8 zijn deze
dag vrij. De peuterspeelgroep is wel open.
Coronamaatregelen
De maatregelen van voor de vakantie blijven van kracht. Wel zijn er een paar zaken die extra aandacht
verdienen.
-Komt u terug uit een oranje of rood gebied, dan is uw kind welkom.
Dit geldt niet voor de kinderen van 0 t/m 4 jaar. Die moeten wel met hun ouders in thuisquarantaine
indien ze uit een oranje of rood gebeid komen.
Wat o.a. blijft is dat de ouders niet op het plein komen. U neemt dus afscheid bij het hek.
Zie voor meer informatie de extra brief van het bestuur.

Nieuwe collega’s
Zoals voor de vakantie al gemeld starten er een paar nieuwe collega’s op Margriet. Zij stellen zichzelf kort
voor aan u.

Mijn naam is Nienke Duivenkate en vanaf dit schooljaar kom ik op vrijdag werken in groep 7. Een aantal van
jullie kunnen mij nog herkennen want 10 jaar geleden heb ik hier een aantal jaar rondgelopen als stagiaire,
toen nog onder de naam Nienke Boom. Nu terug op het vertrouwde kindcentrum Margriet. In de tussentijd
heb ik met veel plezier 8 jaar in Rotterdam gewerkt, ben ik getrouwd en heb ik twee kinderen gekregen. Na
twee jaar volledig thuis te zijn geweest met de kinderen kreeg ik weer de kriebels om terug het onderwijs in
te gaan. Ik heb er dan ook heel veel zin in om mijn nieuwe avontuur hier te starten en kijk uit naar een
inspirerend jaar!

Mijn naam is Marianne van Houwelingen. Ik werk al bijna vijfentwintig jaar in het onderwijs. Kindcentrum
Margriet is mijn vierde school. Hiervoor heb ik elf jaar op een basisschool in het centrum van Rotterdam
gewerkt. Daar heb ik vooral gewerkt in groep 6 en in groep 7. Ik heb er veel zin in om in groep 8 te
beginnen op de Margriet. Ik verheug me nu al op de musical, omdat ik zingen en toneelspelen erg leuk vind.

Mijn naam is Ivan Dijkhuizen. Ik woon in Hendrik-Ido-Ambacht en ik ben
een nieuw gezicht op de Margriet. Ik zal les gaan geven in groep 3 voor drie
dagen in de week. Dit zal zijn op de woensdag, donderdag en vrijdag. In
mijn vrije tijd ben ik graag actief bezig. Van een rondje hardlopen of een
potje voetballen geniet ik enorm! Op het moment dat het kan zal ik het ook
zeker niet laten om even voor de lol een balletje mee te trappen in de
pauze. Nog niet zo lang geleden ben ik afgestudeerd aan de pabo en ik heb
ontzettend veel zin om eindelijk te gaan beginnen met lesgeven. Ik vind het
belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich er veilig
voelen.
Eén van de nieuwe collega’s, die bij de kleuters zou starten, heeft om privé redenen helaas in de vakantie
alsnog bedankt voor de baan. We hebben voor groep 2 inmiddels gelukkig iemand gevonden, die op
maandag t/m woensdag groep 2 gaat draaien. Haar naam is Marie-José de Vreede. Zij zal zichzelf in een
volgende nieuwsbrief ook voorstellen.
Aanwezigheid directie + IB
Albert Walrave
- directeur
Hanneke Fröberg
- teamleider en plaatsvv. directeur
Monique Geertse
- intern begeleider
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Gymnastiek
De gymlessen worden ook dit jaar op dinsdag gegeven. We starten weer gewoon in de gymzaal van Xiejezo.
Alle kinderen nemen hun eigen sportkleding en sportschoenen.
Op dinsdag start groep 3 met de gymles om 8.30 uur in Xiejezo. Zij worden om 8.20 uur verwacht bij de
gymzaal, waar ze door Sabrine buiten worden opgevangen. U mag ook hier niet naar binnen. De bedoeling
is, dat u uw kind daar zelf naar toe brengt.
Fotograaf 18/09
Op vrijdag 18 september komt de schoolfotograaf. Verdere informatie volgt.
Kanjertraining
De eerste weken besteden we veel aandacht aan de groepsvorming. De oefeningen uit de Kanjertraining
komen in die weken uitgebreid aan bod. Elkaar vertrouwen is de basis van elke samenwerking en daar
wordt volop aandacht aan besteed.
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.

Overige afspraken en mededelingen
- Mobieltjes
Indien uw kind een mobieltje mee neemt naar school, dan is de regel dat die tijdens de schooluren uit gezet
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.
- Verschijnen Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief wordt op maandag verstuurd, om de 2 weken.
Volgende nieuwsbrief : maandag 14 september 2020
Agenda
Vr 18 september
Do 24 september
Vr 25 september

Schoolfotograaf
Schoolreis
Studiedag. Leerlingen gr 1 t/m 8 vrij

