
 
 
Nieuwsbrief donderdag 3 september 2020 
           
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
 
De Gouden Weken  
Met elkaar kunnen we terugkijken op een fijne start van het schooljaar! 
De kinderen hebben genoten van onze alternatieve schoolreis met de 
Circusmeneer die zijn jongleerkunsten heeft gedeeld, en natuurlijk ’s middags 
heerlijk met elkaar ravotten op het luchtkussen bij het oude voetbalveld.  
Verder het programma van De reis van de held voor de groepen 4 t/m 8, 
waarbij Menno Tuik de kinderen belangrijke zaken heeft geleerd, zoals stevig 
staan en delen is helen. Het is een prachtig proces om met elkaar te bouwen aan groepsvorming. Dit 
wordt de komende weken vervolgd om onze groepen een krachtige basis te geven, waar we het hele 
jaar op een positieve manier gebruik van kunnen maken.  
 
Informatie over de groepen 
Dit jaar kunnen er geen informatieavonden op school plaatsvinden vanwege de Coronamaatregelen. 
Hoe kunnen we u als ouder wel informeren over wat er allemaal in de groepen gebeurt?  
Dit doen we door een videopresentatie van elke groep die we u per mail toesturen.  
Heeft u vragen over informatie uit deze videopresentatie dan kunt u die stellen tijdens het 
startgesprek. Wij vragen uw aandacht voor de privacy van eenieder in deze presentatie en dat die 
alleen bedoeld is voor ouders/verzorgers en hun kinderen. 
  
Startgesprek 
Het doel van het startgesprek is om samen met de ouder/verzorger, het kind en de 
leerkracht te bespreken wat uw kind nodig heeft om er een fijn schooljaar van te 
maken.  
 
De gesprekken vinden plaats van maandag 7 t/m vrijdag 18 september. Dit gebeurt 
onder en na schooltijd. Bij aankomst op school vragen we u bij de voordeur te 
wachten. U wordt hier opgehaald door de leerkracht. 

U kunt zich voor deze gesprekken inschrijven via een digitale inschrijflijst (Google 
spreadsheet). In de bijlage van deze mail zit een gebruiksaanwijzing hoe dit werkt en ook de link naar 
de inschrijflijst staat hierin. 
 
Ter voorbereiding op het startgesprek zouden jullie onderstaande vragen thuis kunnen bespreken. 

Natuurlijk is jullie eigen inbreng ook van harte welkom. 

 

Vragen voor het kind: 

- Hoe heb je de eerste weken op school en in je groep ervaren? 

- Ga je met plezier naar school? 

- Wat heb je van school nodig om er een fijn jaar van te maken? 

- Vind jij dat je genoeg vriendjes en vriendinnetjes hebt? 

- Wat wil je graag leren? 

- Ga je tevreden naar huis of zijn er nog dingen waarmee je zit als je thuiskomt? 

- Wat vertel je thuis over school? 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.skowf.nl%2Fsite%2Fjozefschool-degoorn%2Fover-ons%2Fonze-visie-en-missie%2F&psig=AOvVaw3oXue0L2A_ZZ-m6GpBs4Vx&ust=1599219963384000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCKvuT0zOsCFQAAAAAdAAAAABAE


- Wat doe je graag na schooltijd? 

- Heb je wensen, wat zou je graag anders willen op school en/of in de klas? 

- Wat wil je graag nog aan juf vertellen of vragen? 

 

Vragen voor de ouder: 

- Welke indruk heeft u van hoe uw kind school en/of de klas ervaart? 

- Hoe gaat het thuis met uw kind? Zijn er opvallende dingen die u met ons wilt delen? 

- Wat mist u nu u niet meer in school komt vanwege de corona maatregelen? 

- Zijn er dingen die u wilt zeggen waarvan u denkt dat wij ze moeten weten? 

- Wat heeft u van school nodig om er een fijn jaar van te maken? 

 
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, neem dan vooral even contact op.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team Prinses Margrietschool 
Ineke Tuinman- van Vliet 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie rond coronavirus 
Voor actuele informatie kunt u de volgende websites raadplegen: 
www.rivm.nl/coronavirus 
www.ggdfryslan.nl 
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