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De zomervakantie is achter de rug, het schooljaar is weer 
begonnen! Deze vakantie was wellicht anders dan anders, maar het was fijn 
om een paar weken bij te kunnen komen en te genieten van het mooie 
weer. Goed om vandaag iedereen weer op school te zien! 
We hopen dat het voor alle kinderen, 
ouders en leerkrachten een mooi 
en inspirerend schooljaar wordt. 

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: 
https://www.prinsesmargriet.meerwerf.nl

Tevens heten wij onze nieuwe onderwijs- 
assistent Kevin Hoornsman van harte welkom. 
Kevin assisteert de collega’s in de groepen 4, 
4/5 en 5.

(ONDERSTAANDE HELPTEKST ZAL NIET WORDEN GETOOND 
IN DE GEPUBLICEERDE NIEUWSBRIEF EN KAN VERWIJDERD 
WORDEN INDIEN DE INFO BEKEND IS.)

Nieuwe pagina toevoegen:
Selecteer links de pagina vòòr de nieuw in te voegen 
pagina. 
Klik op pijltje naast de plus linksboven.
Kies de juiste indeling:

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

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

Opmaak van de teksten:
● Lettertype: Arial, tekstkleur zwart
● Voorwoord bovenaan pagina 1: 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

Rand om een afbeelding plaatsen:
● Selecteer de afbeelding. 
● Klik op het lijnen-icoon om de dikte aan te 

passen.
● Wijzig de randkleur via het potloodje

Nieuwsbrief klaar?
Klik op Bestand → Downloaden → Pdf-document
Je kunt de pdf als bijlage toevoegen aan een bericht 
in Social Schools of een e-mail.

Tip: door elementen (tekstvakken en afbeeldingen) 
die je bij elkaar wilt houden te groeperen, kun je ze 
binnen de nieuwsbrief als geheel verplaatsen.

Tekst 
verplaatsen Tekst plaatsen Afbeelding 

invoegen

26/08 aanvang startgesprekken 
24/09 Nio groep 8 
28/09 MR-vergadering
28/09 Start Cito-toetsen B8
30/09 start Kinderboekenweek ‘En toen’

Startgesprekken
Vanaf woensdag 26 augustus zullen de 
startgesprekken weer plaatsvinden voor groep 
3 t/m 8. Het doel van het startgesprek is elkaar 
beter te leren kennen en verwachtingen op 
elkaar af te stemmen. 
Het is fijn om via u allerlei zaken over uw kind 
te weten te komen. De leerkracht zal vragen 
stellen en samen met u mogelijkheden 
bespreken. Vanaf groep 6 zijn ook de 
leerlingen bij dit gesprek aanwezig. 
Deze week ontvangt u via Social 
Schools een uitnodiging om in te 
schrijven voor de startgesprekken. 
Samen dragen we er zorg voor dat 
het een goed, gezellig, maar 
vooral ook een leerzaam 
leerjaar wordt voor 
uw kind(eren)!

Studiedagen 2020-2021 
Let op: onderstaande data zijn margedagen, 
de kinderen van groep 1 t/m 8 zijn dan vrij. 

28-10-2020   - 
01-02-2021   -

14-06-2021   -

BHV
Evaluatie Cito-uitslagen
per groep / rapporten
Evaluatie Cito-uitslagen 
per groep / rapporten

https://www.prinsesmargriet.meerwerf.nl/
mailto:directie@prmargriet.meerwerf.nl
https://www.prinsesmargriet.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
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Hoofdluiscontrole 
Normaal gesproken worden de kinderen op de 
Margriet na elke vakantie gecontroleerd op 
hoofdluis. Door de Corona maatregelen gebeurt 
momenteel niet.
Wilt u zelf uw kind(eren) controleren op 
hoofdluis?
Onze dank is groot!

Dringend verzoek 
28/9 t/m 11/10 (groep 8) en 11/1 t/m 29/1 en 25/5 
t/m 11/6 geen extra vakantieverlof aanvragen 
i.v.m. de citotoetsen! (Groep 3 t/m 8)
De Niotoets (groep 8) is 24/9.
De centrale eindtoets (groep 8) is op 20 en 21 
april.

Social Schools
In de zomervakantie is in Social Schools de 
jaarovergang uitgevoerd waarbij alle groepen 
voor het nieuwe schooljaar zijn klaargezet.
Dat betekent dat u de vorige groep(en) van uw 
kind(eren) met de bijbehorende berichten 
alleen nog via het archief kunt terugvinden. Na 
ongeveer één jaar worden de groepen uit het 
archief definitief verwijderd, dit gebeurt 
automatisch.
De groep 'Margrietschool' en de hierin 
geplaatste berichten blijven gewoon zichtbaar. 
Wel is het belangrijk om te weten dat de 
zoekfunctie tot maximaal een jaar terug gaat. 
Dat houdt dus in dat u flink moet scrollen als u 
een bericht zoekt van langer dan een jaar 
geleden 😉.

Toestemming gebruik 
beeldmateriaal
Afgelopen schooljaar zijn we met uw hulp de 
toestemming m.b.t. het gebruik van 
beeldmateriaal van leerlingen gaan vastleggen 
in Social Schools. Vanwege het gebruiksgemak 
willen we dit in de toekomst op deze manier 
blijven doen. 
Veel ouders hebben hun voorkeuren al via 
Social Schools doorgegeven. Als u uw 
voorkeuren nog niet heeft ingesteld, wilt u dit 
dan z.s.m. regelen?

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!

We willen u eraan herinneren dat u de 

beeldgebruikvoorkeuren te allen tijde zelf 

kunt wijzigen in de app van Social Schools 

op uw telefoon of via de website.

Meer informatie hierover leest u hier.

Zolang u uw voorkeuren niet via de app heeft 

ingesteld, beschouwen we dit als ‘geen toe- 

stemming’ en zullen we geen beeldmateriaal 

publiceren waarop uw kind te zien is.

mailto:directie@prmargriet.meerwerf.nl
https://www.prinsesmargriet.meerwerf.nl/
https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360027243832-Instellen-van-beeldgebruikvoorkeuren-voor-je-kinderen%20%3E

