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UITLEG
(DEZE EN ONDERSTAANDE TEKST WORDT NIET IN DE 
NIEUWSBRIEF GETOOND.)

Tekst 
verplaatsen Tekst 

plaatsen
Afbeelding 
invoegen

Nieuwe pagina toevoegen:
Klik op pijltje naast de plus linksboven.
Kies de juiste indeling:

● Pagina 1:  “Voorpagina”
● Pagina 2 (e.v.): “Extra pagina”

Nieuwsbroef maken:
Pas op de “Voorpagina ”het volgummer en de 
datum aan.
Plaats tekstvakken met tekst.
Voeg een “Extra pagina” toe als er meer nieuws 
is.

Opmaak van de teksten:
● Lettertype: Arial
● Voorwoord bovenaan: lettergrootte 16, 

schuingedrukt
● Belangrijke data: lettergrootte 14, datum 

vetgedrukt
● Berichttitel: lettergrootte 18, vetgedrukt
● Berichttekst: lettergrootte 12

Afbeeldingen en iconen:
Kopiëren en plakken in nieuwsbrief

● https://thenounproject.com/
● Iconen en afbeeldingen voor Margrietje

Suggesties voor Margrietje

09/11 
t/m 13/11

- Inzamelen speelgoed voor 
speelgoedbank

12/11 - Supporters van Schoon
16/11 - School versieren Sint o.l.v. 

Oudervereniging
27/11 - Pietenochtend 1 t/m 5
30/11 - MR vergadering
02/12 - Pietengym 1 t/m 5
03/12 - Sintviering
04/12 - Opruimen Sintversiering
07/12 - School versieren Kerst 

o.l.v. Oudervereniging
17/12 - Kerstviering
18/12 - Opruimen Kerstversiering
19/12 
t/m 03/01

- Kerstvakantie

Mr. de Vriesstraat
Op verzoek van bewoners uit de 
Mr. de Vriesstraat willen we u vragen 
om niet voor de opritten van de 
bewoners te parkeren of de opritten 
te gebruiken om te keren.

Ingezonden bericht:
Groeigids-app: chat voor ouders met jonge kinderen
Voor ouders die een kindje verwachten en/of kinderen hebben in de leeftijd 0 tot 6 jaar is er nu 
de Groeigids-app. Via deze app kun je eenvoudig en anoniem je vragen stellen door middel 
van een chat aan een jeugdverpleegkundige van de GGD! Heb jij vragen over opvoeden of 
opgroeien en is je kind 0 tot 6 jaar oud? Dan zitten jeugdverpleegkundigen voor je klaar om 
jouw vragen te beantwoorden op de werkdagen van 08.00-17.00 uur. 
Op dinsdag en donderdag tot 20.30 uur. 
De app is eenvoudig te installeren via de 
appstore en is als volgt te herkennen:

Kijk ook eens op www.ggdhollandsnoorden.nl voor 
meer informatie over wat onze medewerkers van de 
Jeugdgezondheidszorg voor jou en je kind(eren) tot 18 jaar kunnen 
betekenen. Of bel tijdens kantooruren met het algemene telefoonnummer 
van GGD Hollands Noorden 
088-01 00 550. 

Wat je vraag ook is, we staan 
graag voor je klaar!

Sintviering
I.v.m. met de huidige coronarichtlijnen zal de 
sintviering op 3 december voor u iets anders 
gaan als dat u gewend bent. De intocht 
komt te vervallen. Het feest op school voor de 
kinderen blijft praktisch hetzelfde: Sinterklaas 
is op school met twee pieten. 
De schooltijden veranderen niet. 
De kinderen hoeven geen ’10 uurtje’ mee te 
nemen, dit wordt door de oudervereniging 
verzorgd.

https://www.prinsesmargriet.meerwerf.nl/
mailto:directie@prmargriet.meerwerf.nl
https://www.prinsesmargriet.meerwerf.nl/
https://thenounproject.com/
https://docs.google.com/presentation/d/1AXlwDrRME5eN4AWrxSdUbE4b-oIsE9fHtZr_whUYHG4/edit#slide=id.g8fc1ba4d8d_0_3
https://docs.google.com/document/d/1jtfcD9llFKPjvlbADkYfLbtO3t5AH577RAtTmtn0Ugs/edit
http://www.ggdhollandsnoorden.nl
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Lezen: op school èn thuis!
Onze school werkt veel samen met de 
Bibliotheek. Samen laten we onze leerlingen 
zien hoe leuk lezen kan zijn. Want als 
kinderen plezier hebben in lezen, lezen ze 
vaker. Als een kind veel leest, wordt het beter 
in taal en alle andere vakken.
Onder schooltijd leest uw kind boeken uit de 
schoolbibliotheek die zowel op het 
hoofdgebouw als De Stek te vinden is. 
Daarnaast vinden we het als school heel 
belangrijk dat onze leerlingen ook thuis lezen.

In de bibliotheekvestigingen van Kopgroep 
Bibliotheken zijn heel veel mooie, interessante 
boeken te vinden: mooie verhalen, 
informatieve boeken, strips, tijdschriften enz. 
Leden van de bibliotheek mogen al deze 
boeken lenen om thuis te lezen. Voor kinderen 
tot 18 jaar is het lidmaatschap gratis. Meer 
informatie of lid worden? Kijk hier 

Tip: ook online is er bij de Bibliotheek een 
groot aanbod aan e-boeken en luisterboeken 
voor kinderen beschikbaar, geheel gratis en 
altijd dichtbij! Kijk op 
https://www.jeugdbibliotheek.nl/

Leerlingenraad
Dit jaar is de Prinses Margrietschool gestart met 
haar eigen leerlingenraad. Wij vinden het 
belangrijk dat leerlingen een eigen stem hebben 
binnen de school, zodat
ze weten dat ze meetellen. Door het werken met 
een leerlingenraad maken leerlingen 
spelenderwijs kennis met democratische 
beginselen. De betrokkenheid van de leerlingen 
vergroot en ze voelen zich meer 
verantwoordelijk voor schoolse zaken. 
Daarnaast ondervinden leerlingen wat realistisch 
en haalbaar is.

De leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 zijn 
kiesgerechtigd. De leerlingenraad bestaat uit 
kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld 
uit die groepen. Zij zijn democratisch gekozen 
door hun klasgenoten.

In de leerlingenraad van de Prinses 
Margrietschool hebben zitting:
Calvin en Mara (groep 8), Emilija en Cas 
(groep 7) en Kyevi, Jordy en Lexie (groep 6).

Zo werken wij als school samen aan het 
bevorderen van actief burgerschap!

Kerstviering
Informatie over de kerstviering 
volgt binnenkort.

Wereldoriëntatie
Dit schooljaar zijn we genoodzaakt om te 
gebruiken als oriëntatiejaar voor het kiezen 
van een nieuwe methode. 
Onze huidige (nieuwe) methode voldoet 
niet aan onze verwachtingen. 
We houden u op de hoogte.

mailto:directie@prmargriet.meerwerf.nl
https://www.prinsesmargriet.meerwerf.nl/
https://www.kopgroepbibliotheken.nl/footer/lidmaatschap.html
https://www.jeugdbibliotheek.nl/

