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Nieuwsbrief vrijdag 26 augustus 2022 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
 

De start van het nieuwe schooljaar is in zicht. We hopen dat iedereen een heerlijke vakantie heeft 
gehad om maandag 29 augustus weer fris te beginnen. Het team is al volop met de voorbereidingen 
aan de slag om een fijne start te realiseren! 

 
Aankomende maandag start Josje Moes in groep 1. Wij heten haar van harte welkom bij ons op school, 
en natuurlijk voor Josje en haar ouders een hele fijne basisschooltijd op de Prinses Margrietschool! 

 
Start van het schooljaar 

U bent maandagmorgen van harte welkom om uw kind naar de klas te brengen en te zien hoe alles 
eruitziet. Tevens staat voor u koffie/ thee klaar in de hal om even met elkaar bij te praten. 

 

Schooltijden 
• De schooltijden zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.15 uur. 

Alle kinderen komen via de hoofdingang naar binnen. 

8.25uur gaat de eerste bel en mogen de kinderen naar binnenkomen. 
8.30uur gaat de tweede bel en iedereen moet op school zijn. 

Groep 1-2 gaat op vrijdag tot 12.00 uur naar school. Zij worden opgehaald op het grote 
voorplein. 

• De fietsen van de groepen 6 t/m 8 worden bij het gymlokaal geparkeerd. 

• De fietsen van de groepen 1 t/m 5 worden in de vakken op het schoolplein geparkeerd. 
 

Onze ‘Gouden Weken’ 

De periode van de 'Gouden weken’ start direct op de eerste schooldag en duurt een aantal weken. In 
deze periode bouwen de kinderen en leerkrachten aan de fundering van hun groep, waarin respect 

hebben voor elkaar(s) verschillen centraal staat en de klassenregels worden vastgesteld met elkaar. Dit 
houdt in dat er werkvormen en spelletjes worden ingezet om met elkaar te werken aan een positieve 
groepssfeer waar de groep het hele jaar plezier aan beleeft. Tevens sluit het eerste thema van het 

Kernconcept Binding prachtig aan bij onze Gouden Weken. 
 

Startgesprekken 
Vanaf 12 t/m 23 september zullen de startgesprekken plaatsvinden. U krijgt van ons binnenkort een 
digitale inschrijflijst waarop u zelf een tijd kunt kiezen. Heeft u al eerder een vraag, weet dat u dan 

altijd bij de groepsleerkrachten terecht kan. Zij zijn het aanspreekpunt. Er zijn meer ondersteuners in 
school die bij de kinderen betrokken zijn, maar de leerkracht is de eindverantwoordelijke.  

 

Gym 

Groep Dag Leerkracht 
Groep 1 en 2 Dinsdag Juf Arine 

Groep 3 t/m 8 Donderdag Juf Arine 

Groep 5 t/m 8 Vrijdagmiddag Meester Kees 

Graag gymkleding meegeven, de kinderen die lang haar hebben graag het haar vast in een staart en 
voor de kinderen van de bovenbouw zijn gympen gewenst maar niet verplicht.  
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Zwemmen 
Informatie over het zwemmen ontvangt u binnenkort in de groepsapp van uw kind. 
Dinsdag blijft de zwemdag. 

 

Team Prinses Margrietschool (aanwezigheid) 
Hieronder is weergegeven wie voor welke groep staat en wanneer: 

 

Groep 1-2-3 

Groepsleerkracht Marloes Seegers maandag t/m vrijdag 
Onderwijsassistent Sandra Krijnen maandag- t/m vrijdagochtend 

 

Groep 4-5 
Groepsleerkracht Lizanne Groeneweg maandag t/m donderdag 

Groepsleerkracht Rolien van Duyvenbode vrijdag (tot aan de herfstvakantie) 

 
Groep 6-7-8: 

Groepsleerkracht Kees Arisz maandag t/m vrijdag 

Onderwijsassistent gr. 5 t/m 8 Bineke Smit maandag-, dinsdag- en woensdagochtend 
Onderwijsassistent gr. 5 t/m 8 Tamara Klijn maandag en dinsdag 

 
Locatiedirecteur Ineke Tuinman- van Vliet maandag t/m donderdag 

Ondersteuningscoördinator Esmé Bijlsma dinsdag en woensdag 
Gymleerkracht Arine van der Zee dinsdagochtend en donderdag 

Leerkracht Engels Ingrid Santema woensdagochtend 
Leerkracht HVO Ingrid Bouma maandagochtend gr. 4 t/m 8 
Leerkracht Muziek Tamara Klijn maandagmiddag gr. 1 t/m 8 

 

We wensen iedereen een fijn weekend en tot maandag! 
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, neem dan vooral even contact op. 

Met vriendelijke groet, 

 

Ineke Tuinman- van Vliet 

Locatiedirecteur obs Prinses Margrietschool 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link naar de schoolwebsite: https://www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl/ 

https://www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl/

