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Beste ouders/verzorgers, 
 

De herfstvakantie zit er weer op, afgelopen maandagochtend vertelden de kinderen 
enthousiaste verhalen. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. De komende 
periode staat in het teken van feesten.  

Sandra ziek 
Juf Sandra was herstellende en weer gedeeltelijk aan het werk op school. Helaas moet ze om 
gezondheidsredenen nu geopereerd worden en dit herstel zal enige tijd duren. Nicole van 
Rosmalen zal haar wederom vervangen. Wij wensen juf Sandra van harte beterschap toe. 
 

Directie  
De komende weken zal ik op maandag niet aanwezig zijn op school. Ik ga tijdelijk 1 dag in de 
week op obs ‘t Jok werken. Loes Dijk is wegens gezondheidsproblemen afwezig en ik 
ondersteun het team daar bij de dagelijkse leiding van de school. Vera Donkerbroek gaat 
deze periode ook op maandag werken in groep 1/2/3/4.  
 

Mediawijsheid  
Groep 7/8 doet mee aan de week van de mediawijsheid. Tijdens deze week (17 tot en met 
24 november 2017) doen duizenden scholen mee aan de MediaMasters Game. 
Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de kansen en de gevaren van media. Deze games 
spelen de kinderen op school en zo nu en dan zijn er thuisopdrachten.   
 

Schoolfruit  

Ook dit jaar doen wij weer mee aan het Europees school en fruit project. Gedurende 20 
weken krijgen wij groente en fruit op school. Vanaf woensdag 15 november hoeft u uw kind, 
op woensdag, donderdag en vrijdag, geen pauzehap mee te geven. Voor groep 1/2/3/4 
zoeken we ouders die bijvoorbeeld op een vaste dag in de week willen helpen met het 
snijden van het fruit.  

Groep 8 naar ’t Schylger jouw 
Op maandag 20 november gaan alle leerlingen van groep 8 alvast een kijkje nemen en meedraaien 
op t Schylger Jouw. De kinderen worden gekoppeld aan een ‘maatje’ uit het de brugklas en samen 
maken ze alle lessen mee. Zo kunnen onze leerlingen een beetje snuffelen aan hoe het volgend jaar 
in het voortgezet onderwijs zal gaan.  
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Oudergesprekken 
In de week van 20 november is het mogelijk om in gesprek te gaan met de leerkracht(en) over uw 
kind(eren). U kunt zich inschrijven op de intekenlijsten die vanaf maandag 13 november bij de 
klaslokalen hangen. Ook kan een leerkracht u uitnodigen. Op woensdag 15-11 gaan de uitnodigingen 
mee.  
 
Gym  
Juf Arine heeft aangegeven dat een groot aantal kinderen geen schoenen dragen tijdens de 
gymlessen. Voor jonge kinderen is dit goed voor de motorische ontwikkeling maar als kinderen ouder 
worden is het met name bij balspelen wel handig als kinderen schoenen aan hebben. Dit vooral ter 
bescherming van hun voeten. Ons verzoek is dus of u de kinderen schoenen wilt meegeven voor de 
gymlessen. 
 

Sponsorkliks  
We blijven u wijzen op het gebruik van Sponsorkliks. We kunnen het geld goed gebruiken om 
o.a. onze eigen bibliotheek van nieuwe boeken te voorzien. Sponsorkliks werkt met een 
website waarop stichtingen en scholen anoniem en kosteloos gesponsord kunnen worden. 
Wanneer u een online aankoop doet, kunt u de Prinses Margrietschool sponsoren door eerst 
www.sponsorkliks.com op te zoeken. Daar kunt u de naam van de school invoeren. 
Vervolgens kiest u de online winkel waarbij u iets wilt kopen. Onze school krijgt per online 
aankoop een percentage van het totaalbedrag. Zonder dat dit u geld kost, geheel anoniem.   
Wij vragen u aan Sponsorkliks te denken, wanneer u een online aankoop doet of een reis 
boekt.     

 
Belangrijke data: 

Zat 11 nov Sint Maarten 

Ma 13 nov HVO groepen 5/6 en 7/8 

Ma 20 nov Ouder/kind gesprekken deze week 
 

Leerlingen groep 8 bezoeken VMBO 

Wo 22 nov Informatieavond VMBO ’t Schylger Jouw voor ouders groep 8 

Za 25  nov Aankomst Sinterklaas op Terschelling 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Esmé Bijlsma 
Locatiedirecteur 
 

 
 
 
 

 


