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Beste ouders, verzorgers, 
 
Deze week heten wij Oscar Chapman (gr. 1) en zijn moeder van harte welkom bij ons op school. Wij 
wensen hem een hele fijne bassischooltijd toe op obs Prinses Margrietschool!  
 
Formatie schooljaar 2021-2022 
In deze nieuwsbrief deel ik met u de groepsindeling en uitleg van de invulling van de formatie voor 
aankomend schooljaar. 
 

 
Marije gaat onze school verlaten. Zij wil haar werk graag een andere invulling geven en is daarom op 
zoek naar een baan buiten het onderwijs. Wij wensen haar hierbij veel geluk! 
Rolien van Duyvenbode zal haar taak als intern begeleider overnemen. 
 
Kees Arisz maakt de overstap van het voortgezet onderwijs naar het basisonderwijs. Hij is daar 
werkzaam geweest als zorg coördinator en (gym-)docent. Kees komt ons team versterken en gaat 
lesgeven aan groep 6-7-8.    
 
Vera vervangt tot aan de Kerstvakantie het zwangerschapsverlof van Tessa.  
Na de Kerst hervat Tessa haar werkzaamheden op school en gaat lesgeven aan groep 4-5. 
Ineke maakt na de Kerst de overstap naar groep 1-2-3, en geeft les aan de kinderen op donderdag en 
vrijdag. Verder werkt Juf Janneke na de Kerst op maandag t/m woensdag. 
 
Verder is dit jaar extra geld vrijgekomen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit geld 
geeft scholen extra ruimte om maatregelen te treffen die aansluiten bij hun situatie en 
schoolprogramma. Wij hebben als team onder andere gekozen voor extra leerkrachturen. Dit betekent 
concreet dat Anouk deze uren gaat invullen. Tevens gaat zij in september starten met de opleiding 
Master-SEN aan de NHL-Stenden Hogeschool. Heel fijn dat zij op deze manier haar werk en haar 
opleiding op onze school kan combineren! 
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Eindtoets IEP groep 8 
Gisteren is bekend geworden dat de resultaten van alle Eindtoetsen van groep 8 later bekend zullen zijn, 
en niet zoals eerder werd aangegeven deze week. De reden hiervan is dat er bij de landelijke normering 
meer tijd nodig is om de berekeningen uit te voeren.  
Dit geldt dus ook voor de Eindtoets van IEP die onze kinderen van groep 8 hebben gemaakt. Op dit 
moment is de verwachting dat de rapportages volgende week beschikbaar zijn. De exacte datum 
communiceren we direct met betrokkenen zodra die bekend is.  
 
Bericht van de Ouderraad Prinses Margrietschool 
De inning van de ouderbijdrage (€ 75,- per kind) verloopt dit schooljaar anders dan anders. Het bedrag 
wordt net zoals anders in 2 delen geïnd. Normaal gesproken wordt het geld van de rekening 
geïncasseerd, nu zal er worden gewerkt met betaalverzoeken, te weten in januari en in mei 2021. 
 
Misschien vraagt u zich af, wie zitten er in de ouderraad? Goede vraag, vandaar dat we hier het 
overzicht van de leden aan u geven:  
-Jacoba Haan voorzitter en penningmeester   -Joris Dam 
-Lilian Lettinga       -Vanessa Lublink (laatste jaar) 
-Ramona Bemboom      -Marije van Vliet (laatste jaar) secretaris  
- Enying Zhao      -Frans Ravesteijn (laatste jaar) 

Zoals u ziet zijn er 3 leden bezig aan hun laatste jaar. Mocht het u leuk vinden om deel uit te maken van 
de ouderraad, informeer dan gerust bij 1 van onze leden! 
 
Opvoeden en alcohol 
Graag deel ik een bericht van de GGD met u: 
Naarmate kinderen ouder worden brengen zij steeds meer tijd door met vrienden en leeftijdsgenoten. 
Je kunt soms het gevoel krijgen dat wat je doet of zegt er eigenlijk niet meer toe doet. Toch heb je meer 
invloed dan je misschien wel denkt, ook op alcoholgebruik.  
Daarom organiseren GGD Fryslân en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) onder de noemer van 
Nuchtere Fries een bijzonder Webinar. Een Webinar saai? Deze niet. Zie dit maar als een uitje! Daar 
zorgt Theater Smoar wel voor met een interactief theater. Zij beelden zeer herkenbare situaties uit die 
je tot nadenken kunnen zetten. Daarnaast inspireren onze sprekers je met interessante informatie over 
bijvoorbeeld de werking van het puberbrein. 
Heb jij kinderen in de leeftijd van 11-14 jaar en wil je meer weten over hoe je invloed kunt hebben op 
hun alcoholgebruik? Meld je dan nu aan voor de Webinar op dinsdag 25 mei van 20.00-21.00 uur van 
GGD Fryslân en VNN over alcohol en opvoeding. Theater Smoar maakt het extra leuk met een interactief 
theater. Voor meer informatie, klik dan op de volgende link: https://www.ggdfryslan.nl/kind-
opvoeding/de-opvoeding-en-gezondheid-van-je-kind/webinar-alcohol-en-jongeren/  
 
Tweede Pinksterdag en Studiedag  
Maandag 24 mei is het tweede Pinksterdag en dinsdag 25 mei is een studiedag. Deze dagen zijn de 
leerlingen vrij.   
 
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, neem dan vooral even contact op.  
Hartelijke groet, 
 
Namens het team Prinses Margrietschool  
Ineke Tuinman- van Vliet 
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