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De zomervakantie is weer achter de rug! 
Alle vakantieverhalen, kampeeravonturen en 
andere nieuwtjes zijn uitgewisseld. We zijn 
blij dat we iedereen weer hebben kunnen 
begroeten. We hopen dat het voor alle 
kinderen, ouders en leerkrachten een mooi 
en inspirerend schooljaar wordt. 
Succes! 
 

Welkom 
In dit eerste Margrietje verwelkomen we onze 
nieuwe leerlingen en hun ouders. We hopen 
dat iedereen een fijne tijd zal hebben op de 
Prinses Margrietschool. 
 
De schoolgids kunt u vinden op onze website: 
www.meerwerf.nl 
 

Nieuw 
Om de lestijd zo effectief mogelijk te laten zijn 
en de veiligheid van de kinderen en u te 
kunnen garanderen, verzoeken wij u om 
14.00 uur als u uw kind komt halen op het 
plein te wachten.  
De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 
brengen de kinderen naar buiten. 

 
Juf Marijn (groep 3/4 en 1/2a) 
Per 1 september gaat juf Marijn ons verlaten. 
Ze gaat werken op De Windwijzer als 
adjunct-directeur. Wij wensen Marijn heel 
succes in haar nieuwe functie. 
Gelukkig hebben een nieuwe collega kunnen 
vinden: juf Carina Mink. Zij start op 1 oktober.  
Carina heeft 20 jaar gewerkt op De 
Kompasschool in Den Helder. We zijn blij dat 
zij ons team komt versterken. 
In de maand september gaat juf Kirsten 
werken van maandag t/m donderdag, juf 
Nathalie Hol komt op de vrijdagen in groep 
3/4. Juf Jolanda zal 1/2a de gehele week 
draaien in de maand september. 
Vanaf 1 oktober neemt juf Carina de taken 
van juf Marijn over. 
 

Schooltijden 
Alle groepen gaan van 8.30 tot 14.00 uur 
naar school. De kinderen eten op school met 
hun eigen meester of juf. 

 
Belangrijke data 
 

 
 

04/09 aanvang startgesprekken 
13/09 einde startgesprekken 
26/09 Nio groep 8 
02/10 start Kinderboekenweek 
04/10 einde kinderboekenweek 
16/10 marge groep 1 t/m 8 (BHV) 
17/10 algemene ouderavond 
19/10 t/m 27/10 herfstvakantie 
 

Veiligheid 
Dit thema staat bij ons hoog in het 
vaandel. Wij willen u vragen te letten op 
uw parkeergedrag rond de school, m.n. bij 
de ingang van het plein bij het 
hoofdgebouw. Geregeld ontstaan er 
gevaarlijke situaties door auto’s die daar 
geparkeerd staan. Wij verzoeken u 
vriendelijk, doch dringend uw auto te 
parkeren op het parkeerterrein! 
 

Voor- en naschoolse opvang 
De voor- en naschoolse opvang wordt 
verzorgd door Stichting Kinderopvang Den 
Helder en vindt plaats bij buitenschoolse 
opvang Atlantis. BSO Atlantis is gevestigd in 
basisschool De Kameleon  
op Middelzand 3501 in Julianadorp. Dit is op 
loopafstand van onze school. 
 
Voorschoolse opvang 
Tijdens de voorschoolse opvang eten de 
kinderen gezamenlijk een ontbijt. Daarna is er 
tijd om te spelen, een boekje te lezen of 
samen een activiteit te ondernemen. Een 
rustige start van de dag staat voorop. De 
pedagogisch medewerkers zorgen dat de 
kinderen op tijd op school zijn en  
brengen de kinderen naar de klas. 
 
Voorschoolse opvang op Atlantis is mogelijk:  

http://www.meerwerf.nl/
https://pixabay.com/nl/kalender-datum-tijd-maand-week-660670/


van 07:00 – 08:30 uur  
van 07:30 - 08:30 uur   
 

Naschoolse opvang 
De naschoolse opvang sluit aan op het 
continurooster. Op de naschoolse opvang 
wordt aan de hand van een thema telkens 
een gezamenlijke binnen- of buitenactiviteit 
georganiseerd. Wil uw kind graag even rustig 
met een boekje in een hoekje? Ook dat kan 
natuurlijk. Per kwartaal is er een extra 
activiteitenaanbod op het gebied van cultuur, 
natuur, sport en creatief bezig zijn.  
 
Meer informatie 
Stichting Kinderopvang Den Helder biedt 
verschillende opvangcontracten waarbij ook 
alleen opvang tijdens schoolweken of juist 
alleen tijdens de vakanties tot de 
mogelijkheden behoort. Meer informatie vindt 
u op www.kinderopvangdenhelder.nl. Daar 
vindt u ook informatie over 
kinderopvangtoeslag. Neem voor een 
vrijblijvende prijsopgave contact op met de 
afdeling Planning & Plaatsing van Stichting 
Kinderopvang Den Helder via 
telefoonnummer 0223 – 614 202 of via het e-
mailadres 
plaatsing@kinderopvangdenhelder.nl om uw 
wensen te bespreken. 
 

Dringend verzoek 

 
Wilt u in de volgende periodes: 13/1 t/m 31/1 
en 12/5 t/m 11/6 geen extra vakantieverlof 
aanvragen i.v.m. de citotoetsen! (Groep 2 t/m 
8.) 
De Niotoets (groep 8) is 26/9. 
De centrale eindtoets (groep 8) is op 15 en 
16 april.  
 

Luizencontrole 
Na elke vakantie controleren de 
luizenmoeders alle kinderen op hoofdluis. Dit 
is een behoorlijke klus. De moeders willen u 
vragen om het kapsel van uw kind de 
maandag na een vakantie zo te doen, dat 
controle mogelijk is. (Dus geen vlechten 
bijvoorbeeld.)  

Onze dank is groot! 
Uiteraard kunt u zich opgeven om het 
luizenmoederskorps te komen versterken. 
Graag zelfs. 
 

Algemene Ouderavond 
Oudervereniging (OR) 
Donderdag 17 oktober om 20.00 uur houdt de 
Oudervereniging van de Prinses 
Margrietschool de Algemene Ouderavond op 
De Stek. Door betaling van de vrijwillige 
ouderbijdrage bent u als ouders/verzorgers 
lid van deze vereniging. De OR organiseert 
en verzorgt activiteiten als het 
Sinterklaasfeest, het Kerstdiner en de 
schoolfotograaf en is ondersteunend bij o.a. 
het voorleesontbijt, de avondvierdaagse, het 
schoolreisje en tijdens de musicals. 
Daarnaast regelt de OR dat de Paashaas zijn 
eieren kan verstoppen en alle kinderen met 
hun verjaardag een presentje krijgen. Al met 
al een drukke, maar gezellige boel! 
De OR vertelt op deze Algemene 
Ouderavond wat er het afgelopen is jaar is 
gepasseerd en legt verantwoording af aan de 
leden. U bent van harte welkom! 
 

 
 
Bij dit Margrietje vindt u een 
informatiebrief over Social Schools, ons 
nieuwe communicatieplatform. U heeft 
hier al wat informatie over ontvangen in 
het laatste Margrietje van vorig jaar. 
Wilt u de brief aandachtig doorlezen en u 
zo snel mogelijk aanmelden. 
 

Technisch Team 

Wij zijn op zoek naar (groot)ouders die op 
school kleine reparaties willen uitvoeren aan 
onze schoolgebouwen.  
Indien u het leuk vindt dit technische team 
wilt bemannen, kunt u contact opnemen met 
de directie. 
 

 

http://www.kinderopvangdenhelder.nl/
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