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Einde schooljaar 

Het schooljaar is weer bijna voorbij! 
We moeten komende week afscheid nemen van 
onze kanjers uit groep 8. Zij gaan na de 
zomervakantie naar de brugklas van het 
voortgezet onderwijs. We hopen dat ze daar een 
fijne tijd zullen hebben en nog eens terugkomen 
om te vertellen hoe het leven van een middelbare 
scholier eruit ziet. 
 
Zo vlak voor de zomervakantie willen we alle 
ouders, die dit jaar geholpen hebben met de 
diverse activiteiten hartelijk bedanken. 
Jullie inzet was weer fantastisch! 
Natuurlijk is er een groot compliment voor de 
ouders van de oudervereniging, de leesouders en 
de ouders van de medezeggenschapsraad, die 
veel vrije tijd en energie in onze school gestoken 
hebben. 
 
Allemaal hartelijk bedankt! 

 

Belangrijke data 

09 juli Musical en eindfeest groep 8 
10 juli Rapportenspreekuur groep 8 
11 juli Pannenkoeken eten 
11 juli Groep 8 uitzwaaien 13.00 uur 
12 juli t/m 25 augustus Vakantie 
26 augustus Eerste schooldag 
 

Afscheid 

Dit schooljaar nemen wij afscheid van twee 
collega’s: juf Simone en juf Sandra Biersteker. Juf 
Simone wordt de nieuwe directeur van De 
Vloedlijn. Juf Sandra gaat eerst rondkijken 
voordat ze een besluit neemt over haar toekomst.  
We wensen Simone en Sandra veel succes in hun 
verdere loopbaan. 
 
Van Juf Simone: 

Beste ouders/verzorgers, 
Ik wil iedereen bedanken voor het in mij 
gestelde vertrouwen en de fijne contacten die 
ik heb gelegd gedurende mijn jaren op de 
Prinses Margrietschool. Met veel plezier heb 
ik mijn werkzaamheden als groepsleerkracht 
en intern begeleider uitgevoerd. Ik kijk terug 
op een mooie tijd, nu is het voor mij het 
moment om een nieuwe stap te zetten. Ik 
wens iedereen een hele fijne vakantie toe en 
kom jullie vast nog eens tegen. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Simone  
 

Welkom 

In het nieuwe schooljaar mogen we ook vijf 
nieuwe collega’s verwelkomen. 
Juf Britt Zonneveld (groep 4), en de 
onderwijsassistenten Judith Boxhoorn (7/8), 
Ricardo de Wit (5/6), Daphne Schrijver (3,4). Wij 
zijn erg blij dat zij ons team komen versterken! 
 

Juf Evitha  
Juf Evitha zit nog in een re-integratietraject. Zij zal 
nog niet starten aan het begin van het schooljaar. 
Juf Cathy vervangt juf Evitha. 
 

Groepsverdeling 2019-2020 
groep: leerkracht(en): 

 Hoofdgebouw: 

Leerkracht 1/2a J. Bais 

Leerkracht 1/2a M. de Wit 

Leerkracht 1/2b I. Piersma 

Leerkracht 1/2c W. Troost 

Leerkracht 1/2d I.Hengefeld 

Ow.ass. 1/2 D. Schrijver  

Leerkracht 3 J. van der Linden 

Leerkracht 3/4 K. Angevare 

Leerkracht 3/4 M. de Wit 

Leerkracht 4 B. Zonneveld 

Ow.ass. 3/4 S. van Dijkum 

Leerkracht 5 T. Alkemade/L. 
van Schaik 

 De Stek: 

Leerkracht 5/6 M. van den Berg 

Leerkracht 6 M. Schellinger 

Ow.ass. 5/6 R. de Wit  

Leerkracht 7 J. van Bloemendal 

Leerkracht 7/8 E. van der Plas 

Leerkracht 7/8 C. Guldemond 

Leerkracht 8 P. Versteeg 

Ow.ass. 7/8 J. Boxhoorn 7/8 

  

Leerkracht 1/2c, 6, 8 L. van Schaik 

Ow.ass. 
onderwijsarrangementen 

J. de Jongh 

 



Pannenkoeken 

De laatste festiviteit van dit schooljaar vindt plaats 
op de laatste schooldag (11 juli), deze sluiten we 
feestelijke af. We eten dan tussen de middag 
pannenkoeken, gebakken dankzij een groot 
aantal ouders. 
Voor het pannenkoeken eten hebben alle 
kinderen een bord, bestek en een beker nodig.  
Wilt u die meegeven? Graag in een plastic zak en 
alles voorzien van naam. 
De schooldeuren gaan donderdag om 14.00 uur 
dicht. Daarna kan de vakantie beginnen!  
 

 
 

Schooltijden groep 1 t/m 8 

maandag 08.30 – 14.00 uur  
dinsdag  08.30 – 14.00 uur 
woensdag 08.30 – 14.00 uur 
donderdag 08.30 – 14.00 uur  
vrijdag  08.30 – 14.00 uur   
  

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. 
 

 
Na de zomervakantie starten we met Social 
Schools, een online communicatieplatform voor 
het basisonderwijs. Binnen een beschermde, 
afgesloten omgeving communiceert de school met 
ouders.  
Bij aanmelding wordt u gekoppeld aan de 
groep(en) van uw kind(eren) zodat u automatisch 
de berichten van deze groep(en) ontvangt. 
Daarnaast ontvangt u algemene mededelingen 
van onze school. U kunt Social Schools gebruiken 
via een website of via een app voor smartphone 
of tablet. Als u geen gebruik maakt van de app, 
dan is het mogelijk de berichten binnen te laten 
komen via de mail. 
Met Social Schools kunt u dus altijd op de hoogte 
zijn en weet u wat er gaande is op school en in de 
groep.  
Direct na de zomervakantie ontvangt u meer 
informatie en een uitnodiging voor het aanmaken 

van een account in Social Schools via het e-
mailadres dat op school bekend is.  
 

Lunchen op school 
Om tien uur ’s morgens en tijdens de lunch eten 
de kinderen in hun eigen groep met hun eigen 
leerkracht. Wij adviseren dringend om een 
gezonde keuze te doen bij het vullen van de 
broodtrommeltjes: dus geen snoep, maar fruit en 
zuivel of (een) boterham(men). 
Indien gewenst kunnen de kinderen hun lunch in 
een koelkast bewaren. 
 

Het startgesprek 

Het eerste oudercontactmoment is in de tweede 
of derde schoolweek. U (en vanaf groep 6 ook uw 
kind) wordt uitgenodigd voor een startgesprek 
met de leerkracht. In dit gesprek maakt u kennis 
met de nieuwe leerkracht van uw kind en wordt u 
gevraagd wat u van het nieuwe schooljaar 
verwacht. De leerkracht zal ook iets zeggen van 
zijn/haar verwachtingen. We willen graag dat uw 
kind vanaf groep 6 hierbij is, omdat wij denken dat 
het goed is wanneer het kind deze verwachtingen 
hoort.  
 

Veiligheid 
T.a.v. de veiligheid rondom de school breng ik 
opnieuw ‘het brengen en het ophalen’ onder uw 
aandacht. 
Het hoofdgebouw is voornamelijk een onderbouw 
locatie. Het gevolg hiervan is dat vrijwel alle 
leerlingen gehaald en gebracht worden. Ik 
verzoek de ouders die dit met de auto doen 
opnieuw, parkeer uw auto op de parkeerplaats 
bij het JVC terrein. 
Wilt u tevens rekening houden met uw 
snelheid in de Weth. de Boerstraat en in de Mr. 
de Vriesstraat? 
 

Jaarplanner 2019-2020 

De jaarplanner van de Margrietschool wordt 
bijgehouden in Google Agenda. In onze online 
jaarplanner kunt u alle belangrijke data vinden: 
vakanties, feestdagen, studiedagen, 
rapportgesprekken en nog veel meer. Als er 
gedurende het schooljaar aanvullingen of 
wijzigingen op de jaarplanner zijn, dan zullen de 
wijzigingen direct in de jaarplanner worden 
doorgevoerd. Daarnaast zullen de belangrijkste 
data steeds worden aangegeven in onze 
nieuwsbrief. 

Heeft u een Gmail-adres of een Google-account, 
dan kunt u de agenda gemakkelijk toevoegen aan 
uw eigen digitale agenda op uw smartphone. De 
eventuele wijzigingen worden dan ook 
automatisch aangepast in uw agenda. Ook als u 
gebruik maakt van een andere digitale agenda, 
kunt u onze jaarplanner toevoegen. 

Meer informatie over hoe u de planner toevoegt 
aan uw eigen digitale agenda, vindt u op de 
pagina van de jaarplanner. 
 

https://prinsesmargriet.meerwerf.nl/info-voor-ouders.php?page_id=1124


Oudervereniging 
Afgelopen jaar hebben de ouders van de 

oudervereniging weer geholpen bij het 

organiseren en mede mogelijk maken van 

verschillende activiteiten. Denk aan de drinkpost 

tijdens de avondvierdaagse, het kraampje (met 

lekkers) buiten tijdens de kerstviering, het 

uitdelen, innemen & wassen van de sportshirts 

(schoolvoetbal en handbal), het versieren van de 

school, de loterij bij feestavonden, hulp bij 

Koningsdag enz.  

Op donderdagavond 17 oktober houdt de 

Oudervereniging haar Algemene Ouderavond. Zet 

deze avond vast in uw agenda! U bent van harte 

uitgenodigd deze vergadering bij te wonen, om te 

horen wat de oudervereniging (nog meer) voor uw 

kind en de school doet. 

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. 
 

Hulpouders 
Een aantal ouders heeft tijdens de algemene 

ouderavond aangegeven het leuk te vinden om te 

helpen het versieren van de school. Dit soort hulp 

kunnen wij goed gebruiken en daar zijn we erg blij 

mee! Vooral rond kerst en sinterklaas moet er 

veel gebeuren. Mocht u als ouder ook graag 

willen helpen, zet dan de volgende data vast in uw 

agenda: 

Maandag 18 november, 19.30 uur Versieravond 
sinterklaas 
Woensdag 5 december, 14.00 uur  
Opruimen van sinterklaasspullen  
Vrijdag 6 december, 8.30 uur  
Versieren school in kerstsfeer  
Vrijdag 20 december, 10.00 uur  
Opruimen kerstversiering, schoonmaken 
Meer informatie over “hoe – wat & waar” ontvangt 

u in het najaar.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Het team van de Prinses Margrietschool 
wenst u een hele fijne, zonnige vakantie!!! 


