Vakantie, even niets….

Kijk nou eens is dit onze
klas? Waar zijn de
tekeningen, de
werkstukken, de
werkbladen die we
maakten?
Heel het schooljaar door
vertelden ze waar we mee
bezig waren; Taal, rekenen,
handvaardigheid.
Het lokaal was er vol van.
Maar nu is het leeg.
We hoeven even niets.
Wat een leeg gevoel, vakantie.
Niet: vroeg opstaan.
Geen gemopper: schiet nu
eens op, je komt te laat.
Geen juf die zegt: nu gaan we lezen, terwijl je net rustig zat
te tekenen. Geen meester die vraagt: hoeveel is 5 x 16?
terwijl jij net uitrekende hoelang het nog zou duren tot de
pauze… Geen afspraakjes op het schoolplein en na
schooltijd.
‘t Zal even wennen zijn aan die leegte; vakantie
Nou ja…leeg….
Een dag erop uit, logeren, kamperen, ergens naartoe, of er thuis iets bijzonders van
maken. Alleen, met vriend(inn)en, met je familie. Voor je het weet is die vakantie vol, en
vertellen de foto’s, kaarten souvenirs… waar we
mee bezig waren in de vakantie.
Kom mee, het is de hoogste tijd.
Het is goed geweest voor dit jaar.
We mogen even uitrusten. We hoeven even
niets. Geniet van de leegte, van de vakantie.

Even niets……
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Juli 2018
Beste ouders, leerlingen en andere belangstellenden,
Heeft u daar ook zo’n zin in, even lekker niets doen? Geen wekker, geen pauzehap en lunch
klaarmaken, even niet zo op de tijd letten….
Heel veel ouders zijn misschien al druk bezig met de voorbereidingen voor de vakantie, koffers
inpakken, tenten controleren, nog eens de mooie foto van het vakantiehuisje bekijken. Het geeft wat
stress, maar als je er dan eenmaal bent is alles vergeten en kan de vakantie beginnen.
Niet iedereen gaat op vakantie, maar lekker logeren bij opa en oma, of je nichtje of neef is ook wel
erg leuk. En als de zon schijnt is het strand in Ermelo ook een hele mooie plek om een dagje zoet te
brengen.
We hopen dus voor iedereen een hele mooie zomer met prachtig weer, en ach, op zo’n dagje regen
kun je weer heel andere leuke dingen doen!
Geniet er allemaal van!
Op school is het nog even druk, de laatste feestjes zijn gevierd en nu is het tijd om straks een kijkje te
gaan nemen in de nieuwe groep, het pleinfeest te vieren en te genieten van het afscheid van groep 8.
En dan wordt de klas opgeruimd en schoongemaakt, het oude lokaal van groep 4 ingericht als 3e
kleutergroep. Het wordt nog even heel rommelig, maar dan kunnen we na de vakantie weer fris van
start Maar dat duurt gelukkig nog even, eerst genieten van de vrijheid!
Even achterom kijken…..
We mogen terugkijken op een fijn schooljaar waarin de kinderen hard aan het werk zijn geweest. Een
aantal groepen is voor het eerst met Snappet (zie jaarverslag)aan de gang gegaan. We hebben weer
stappen gemaakt in het ‘Leren zichtbaar maken”, alle kinderen van groep 3 t/m 8 hebben genoten
van de workshops Talenten en Crea. Wijzelf trouwens ook. Wat een heerlijk gezicht om kinderen zo
te zien genieten van al die verschillende workshops waar heel veel ouders en grootouders aan mee
hebben gewerkt! Mogen we u volgend jaar weer benaderen?
Een mooi jaar om op terug te kijken, gelukkig ook een jaar waar we als collega’s en kinderen voor
elkaar gespaard mochten blijven.
We denken aan ouders en collega’s die dit jaar iemand uit de familie en/of kennissenkring moesten
verliezen. We willen u heel veel sterkte toewensen.
We willen u als ouders bedanken voor uw hulp op welk gebied dan ook. Wat zouden er toch veel
zaken niet door kunnen gaan als u ons niet zou helpen….Onze grote dank daarvoor!
Een speciale pluim geven we ook dit jaar weer aan onze oudercommissie!!
Ontzettend bedankt; Chantal Koekoek, Joannet Ketelaar, Ivonne Karssen, Judith Maas, Marjolein
Siderius, Lia van den Berg, Linda Klein, Tanja Prinselaar, Daphne Koomen , Lisette Rozendaal en
Yvonne van der Meijden voor het organiseren van die gezellige extra’s en het ondersteunen van het
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team bij feestjes, reisjes e.d. Geweldig dat jullie je zo in willen zetten voor onze school en onze
leerlingen. Onbetaalbaar!

Vrijwilligers
Natuurlijk willen wij ook onze vrijwilligers bedanken. We noemen Orgenia Simons die ons
elke donderdagmorgen komt helpen met allerlei hand-en spandiensten. En het leukste voor
Orgenia, boekjes lezen met de kinderen.Ook in het Engels!
Met de komst van onze niet-Nederlandstalige kinderen konden we een beroep doen op
Esther Bos en Nel Dijkema die ons enorm hebben geholpen met het geven van Nederlandse
les aan de nieuwkomers. Ook jullie heel hartelijk bedankt voor je inzet!!
Ouders…..
Op school hebben we OC en MR-ouders, pleinfeesthulpen,
wasmoeders, boodschappenouders, techniekouders,
Talentenouders, crea-ouders,schoonmaakouders, begeleiders bij
A4D en sportevenemeneten,luizenmoeders, meefietsouders,
klusouders, web-en facebookmasters,ouders en oma;s die de
kinderen begeleidden naar de IJsvogel om te bewegen met
ouderen, verkeersexamenposten, musicalhulpen, coördinator
schoolschoonmaak Sijtske Halma en coördinator luizen Myriam
van Eikenhorst….wat een indrukwekkende lijst.
Ouders en andere hulp waar we niet buiten kunnen.
Hopelijk ben ik u niet vergeten te noemen, bij voorbaat excuses..
Wij zijn u allen zeer dankbaar voor de geboden hulp het afgelopen jaar. Zonder u zouden
er tal van leuke activiteiten vooor de kinderen geen doorgang kunnen vinden.
Nogmaals onze hartelijke dank voor uw mooie bijdrage!!
Afscheid nemen
Onvermijdelijk zo aan het einde van het schooljaar….
Groep 8.
We nemen Afscheid van: Iris, Mark, Esmee, Jimmy, Lotte, Minne, Jaron, Siem, Brandon, Levi, Ken,
Daniël, Merel, Robin, Vera, Thijs, Liv, Isabelle, Jezra, Lars, Jaëla, Zoraida, Anouk, Luke, Frank, Sven,
Jorinde, Sem en Chelsea.
Zij melden zich in het nieuwe schooljaar aan de poorten van Groevenbeek (Ermelo en Putten), RSG
(Harderwijk) en CCNV (Harderwijk). We zullen jullie missen en hopen dat jullie een hele mooie tijd
mogen beleven op de “middelbare”.
Collega’s
We nemen afscheid van Hermien Jansen, IB en groepsleerkracht. Dat zal vreemd zijn na zoveel jaar
op de Margriet. Wat zullen we jou gaan missen! We willen je heel hartelijk danken voor jouw inzet,
de zorg voor onze leerlingen, je collegialiteit, spontaniteit en vooral om wie je was: Hermien!. Het ga
je goed, we wensen je samen met Gijs een hele gelukkige en gezonde toekomst. Geniet van de tijd
die komen gaat!
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Irma Munnikhuis, vanaf januari onze vervanger in groep 7, en wat voor een! We hebben genoten van
jouw inzet Irma. Zo maar ineens voor een groep 7, daar hebben we bewondering voor!. Goud Irma!
Heel hartelijk dank voor alles wat je de groep en ons hebt gegeven!
Jan van Vulpen. Jan gaat genieten van zijn pré-pensioen. We hebben heel veel jaren mogen genieten
van jouw muzikale lessen, begeleiding bij vieringen en niet te vergeten jouw mooie accordeonspel.
Dat doen wij je niet na! Bedankt Jan, het ga je goed. En de muziek? Die zal wel nooit uit jouw leven
verdwijnen!

Studenten
We nemen ook afscheid van de studenten die dit jaar stage bij ons hebben gelopen. We
hopen dat jullie kunnen terugkijken op een fijn en leerzaam jaar.
Tot ziens Maaike Tillema (OAS Menso Alting Zwolle), Ewan Dekker en Joëlle Scheepmaker
(CHE Ede), en Roy de Vroom en Lisa van Malestein (Marnixacademie Utrecht).
Bedankt en wie weet tot ziens!
Heeft u misschien al gehoord dat….
Luna Groenewegen na de vakantie naar een andere school gaat? Een school waar zij haar
talenten nog meer kan ontplooien. Het afgelopen half jaar is er al een voorproefje geweest,
je gaat er vast heel erg van genieten Luna!
Sijtske Halma zich afgelopen jaar weer heeft ingezet met de werkzaamheden rond de
schoonmaak met ouders? Dank je wel Sijtske dat je dit afgelopen jaar weer hebt opgepakt!
Anna Luth uit groep 2 pas een heel mooi feest heeft gehad? Papa en mama Linda Timmer en
Jan Luth zijn in de echt verbonden. Anna heeft een prachtige dag gehad hebben wij gehoord.
Wij willen het bruidspaar nogmaals van harte feliciteren!
Myriam van Eikenhorst , na jaren trouwe dienst als coördinator ‘luizenploeg’ , het stokje gaat
overgeven aan Irene de Vries? Fijn dat er weer iemand is opgestaan om deze taak op zich te
nemen. Heel hartelijk dank voor jouw inzet Myriam, mede dank zij jou is de Margriet een zo
goed als luisvrije school!
Noa Brasem nu ook bij op school in groep 1 zit? Welkom Noa, we hopen dat je een fijne tijd
zult hebben bij ons op school.
Jørgen Smit en Bastian Timmer na de vakantie naar een andere school gaan? We hopen dat
jullie een hele fijne tijd mogen hebben op de nieuwe school Jörgen en Bastian! En wie weet
komen jullie elkaar nog eens tegen op de nieuwe school!
We onze vertrouwenscontactpersonen Romke van de Veen en Hermien Jansen willen
bedanken voor hun inzet al vele jaren lang? Het is een goed teken dat ze niet teveel te doen
hebben gehad, maar als ze nodig waren altijd bereikbaar. Dank jullie wel. Inmiddels hebben
we twee nieuwe contactpersonen gevonden: Ingeborg Moret en Céline van der Does (ouder
uit groep 2). Meer informatie vindt u in de nieuwe Schoolgids 2018-2019 die per het nieuwe
schooljaar op de website te vinden is.
Het nu in de bovenlokalen lekker koel is dankzij de airco’s? Het is wel een beetje vreemd dat
je in een school met zoveel duurzame elementen airco moet installeren omdat het anders
veel te warm wordt boven. Maar goed, het zij zo. We zullen maar zo denken dat niet alle
apparatuur in het echt functioneert als op papier bedacht….
Wij zijn blij met deze oplossing!
We via de Doekoe-actie van de Coop voor €131.96 aan speelgoed mochten bestellen?
Iedereen die heeft mee gespaard willen we heel hartelijk bedanken!
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Welkom
Na de vakantie mogen we in groep 1: Aiden Munneke, JB, Lisa Millenaar ,Isa Attema, Femme
Kanselaar, Nora de Keijser, Lotte Wopereis, Sharae Boldewijn, Yill van de Kamp, Jimy van Wijk en Sef
Wegerif welkom heten.
In groep 2 verwelkomen we Viënne Ramon, in groep 5 Liam Ramon en in groep 6 André Silva. We
wensen jullie een fijne tijd op de Margriet!
Vanaf oktober t/m april zullen er nog 21 leerlingen instromen in de beide groepen 1.

Nieuwe collega’s
Ook een woord van welkom aan onze nieuwe collega’s van groep 1.
Bianca van de Veen zal in groep 1b aan het werk gaan van maandag t/m vrijdag. Joke
van Til gaat op dinsdag en woensdag (+ 10 donderdagen per jaar) in groep 1a aan de
slag. Misschien bent u de dames al tegengekomen op het pleinfeest of bij de
leerlingwissel. Heel veel werkplezier toegewenst op de Margriet Bianca en Joke!

Feest Hermien
Wat hebben we een gezellig feest gehad woensdag de 27e juni! De morgen stond in het teken van de
Talenten van de Margriet. Het werd dan ook een echte ‘Margriet ’s got talentshow”’.
Alle groepen en collega’s hebben hun beste beentje voorgezet. We zagen leuke dansjes, oude
kinderliedjes, zelfgemaakte liedjes, de cupsong, toneelstukjes, mooie liederen solo of met de hele
groep en een echte ‘’kletsklas’’ voorbijkomen. Onder het toeziend oog van de jury, bestaande uit
Hermien , Gijs en Judith, werd er een wervelende show neergezet. Een groot compliment aan alle
deelnemers.
De kinderen hadden ook een mooi cadeau voor de juf gemaakt, een vriendenboek. We zeggen boek,
want het zijn twee dikke ordners vol geworden, een mooie herinnering aan de kinderen en collega’s
van de Margriet voor Hermien.
Maar dat was het nóg niet, Hermien kreeg van alle kinderen ook nog prachtige fietstassen, lekkere
chocolade én een mooie juweliersbon, waar ze zelf nog iets heel moois voor kan uitzoeken.
Wij kunnen terugzien op een fantastische dag die we samen met onze talenten mogelijk hebben
gemaakt.

Informatieavond voor de groepen 1 t/m 8
U wordt van harte uitgenodigd voor de eerste informatieavond in het nieuwe schooljaar op ……..
U wordt deze avond geïnformeerd over het reilen en zeilen in de groep van uw kind.
U bent van harte welkom op de volgende tijden:
19.30 uur:
20.15 uur:
20.30 uur-21.15 uur:

groepen 1a en 1b, 7 en 8
pauze met koffie en thee
groepen 2,3, 6 en 4/5

Pleinfeest
Wat een geweldig pleinfeest hebben we weer gehad! Prachtig weer en heel veel hulp van ouders en
oud-leerlingen! Zonder uw hulp hadden we niet alle spelletjes kunnen spelen en waren er zeker
activiteiten uitgevallen. Fijn dat u geholpen heeft.
We hebben weer genoten van het springkussen, de muziek, het hapje en het drankje, de superloterij
met prachtige prijzen waar de sponsorcommissie heel druk mee is geweest, pannenkoeken van
‘’Colour the World’’, schminken, allerlei leuke spelletjes met afsluitend de Bootcamp van de
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medewerkers van ‘’Colour the World’’. Teveel om op te noemen, alle ingrediënten hebben het tot
een gezellig Pleinfeest gemaakt.
En heeft u hem ook gezien? Die prachtige (half-) ronde regenboog aan
het eind van het Pleinfeest? Wonderlijk….

Wij bedanken alle sponoren van het Pleinfeest, heel hartelijk
dank voor uw mooie bijdrage!!
Livera, Nero,Van Buuren Rijschool, ModaDonna, Florado, Bourgondiër, Torino, Riemer en
Wallinga,Marit Guliker,Kok’s Experience,Speelboerderij Roosendaal,That’s It,Wapen van
Ermelo,Sequoia Stables,Bernard Kelderman,Roy van den Berg,Noël Straakenbroek,Intersport
Ermelo,Dolfinarium,Camping De Haeghehorst,Julianatoren,Fish,Bosbad
Putten,Zwijssen,Beelen,La Familia,Calluna,Hoeve Nieuw Lopsum,BoerderijpretMc.
Donalds,Drankenkabinet,Pelikaan,Gall & Gall Ermelo,Natuurlijk Manon, Ducky Dons, Beauty
Belle, Hendriks, Coop, van de Mheen, ’t Hoekje
Noodplan
In het onderwijs worden in geval van ziekte e.d. afwezige leraren vervangen. ‘Vroeger’’kon dat onbeperkt.
D.w.z. als er iemand ziek was kwam er een invaller en als dat nodig was meerdere keren. Soms werkte een
invalkracht wel 20 of meer dagen op jaarbasis. Met de komst van de wet ‘’werk en zekerheid’’is dat allemaal
veranderd.. De invaller mag zes contracten hebben (een middag invallen is al een contract). Na deze zes
contracten moet het bestuur waar wordt vervangen een vast contract aanbieden. Dit is in de praktijk niet
haalbaar en onbetaalbaar. (Er gaan geluiden dat de wet wordt aangepast, dat zou wel heel mooi zijn!)
De invallers die wij mogen vragen staan op ons digitaal invallerssysteem. Als deze invallers zes keer hebben
ingevallen komen ze op rood te staan en zijn ze niet meer te boeken. Op dit moment is de digitale lijst ernstig
klein of beter gezegd, leeg.
Het is, zoals u leest, niet ondenkbaar dat we op een bepaald moment niemand hebben om een collega te
vervangen. Dan treedt ons noodplan in werking.Het kan zijn dat collega’s van groep ruilen als er geen invaller
te vinden is voor een bepaalde bouw.
Als er geen invaller te vinden is kunnen de kinderen een dag verdeeld worden over de andere groepen, maar
dit is echt een noodoplossing.
Mocht de vervanging langer duren dan zijn we genoodzaakt groepen naar huis te sturen. We beginnen dan
altijd met groep 1 omdat deze leerlingen met de ouders terug kunnen naar huis. In geval van werkende ouders
of geen oppas blijven de kinderen op school in een andere groep.
De hierop volgende dag blijft groep 2 thuis, u heeft dan al schriftelijk informatie ontvangen. De groepen volgen
elkaar op tot er weer een invaller beschikbaar is of de collega beter gemeld.
Als er een groep naar huis gaat wordt dit altijd gemeld bij het bestuur en inspectie.
We hopen dat het allemaal goed mag gaan volgend jaar en dat we het gaan
redden zonder bovengenoemde drastische maatregelen.

De gevonden voorwerpen-ton
Zoals u waarschijnlijk wel weet hebben wij op school een blauwe ton waar alle
gevonden voorwerpen in verzameld worden. Deze staat bij de hoofdingang, schuin
tegenover het kamertje van Riet.
Momenteel is de ton weer boordevol met sjaals, handschoenen, tassen, enz.
Kijk eens in de ton of er spullen van uw kind in zitten.
Iets kleins (zoals een fietssleutel, sleutelhanger of ketting) kwijt? Daar hebben we een apart doosje voor; vraag
er naar bij de groepsleerkracht of bij Esther Pieters.
Alle spullen die voor de vakantie niet zijn opgehaald gaan naar een goed doel.
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KiVa-meting

1.
2.
3.
4.
5.

De rapportages van de KiVa mei-meting zijn binnen en we zijn blij met de uitkomsten.
De leerlingen van de groepen 4,5,6,7 en 8 hebben de vragenlijsten ingevuld.
De vragen gaan over:
Welbevinden en veiligheidsgevoelens op school
Sociale positie van leerlingen in de klas
Populariteit en leiderschap
Pesten: wat leerlingen over zichzelf zeggen
Pesten: wat leerlingen over klasgenoten zeggen
Ad 1.
We zien dat het merendeel van de leerlingen het goed naar hun zin heeft op de
Margrietschool.
Ad 2. Bij dit onderdeel mogen de leerlingen aangeven wie van de klasgenoten ze als beste vriend,
Leuk en niet leuk vinden. Dit is natuurlijk heel persoonlijk en kan afhankelijk zijn van het
moment waarop de vragenlijst is ingevuld. Als er b.v. net iets is gebeurd in de groep heeft dit
Invloed op de keuzes die dan moeten worden gemaakt over leuk/ niet leuk.
Ad 3.
Vaak worden leerlingen die populair zijn, ook als goede leider genoemd. Om een steungroep
samen te stellen kijken we wel eens welke leerlingen hier worden genoemd, want zij kunnen
in een groepsdynamiek nog wel eens iets betekenen.
Ad 4. Hier worden vragen gesteld of leerlingen aangeven zelf het slachtoffer te zijn geweest van
pesten en hoeveel leerlingen zelf aangeven anderen te hebben gepest. Gelukkig zijn er niet
veel leerlingen die aangeven dat ze 2 of 3 keer per maand of vaker zijn gepest. Met deze
leerlingen houden wij een gesprek om erachter te komen hoe vaak, hoe lang en door wie ze
worden gepest. Wanneer het al een langere tijd aan de gang is, kunnen we besluiten om een
steungroep in het leven te roepen. Hieronder volgt nog nadere informatie over een
steungroep.
Ad 5
.De beantwoording van deze vragen laat zien welke leerlingen de afgelopen maanden anderen
hebben gepest. Ook met deze leerlingen houden we een gesprek en als er een steungroep komt voor
het gepeste kind dan komt in ieder geval deze leerling in de steungroep.
Belangrijk is het om te weten dat we altijd om “pesten” op te lossen, beginnen in de
groep waarin de leerling zit. In de groep willen we dat er een veilige sfeer is, waarin
iedereen er mag zijn ! En als er een leerling is die bij het invullen van de vragenlijst heeft
aangegeven dat hij/zij gepest wordt, dan wordt eerst in de groep gezegd dat er iemand is
( zonder naam te noemen) die vindt dat hij/ zij wordt gepest.
Als na meerdere lessen er nog geen eind aan het pesten is gekomen, dan overleggen we
met de leerling om een steungroep te formeren.

Steungroep.
Bij de steungroepaanpak wordt het stoppen van pesten de gezamenlijke verantwoordelijkheid van een klein
uitgekozen groepje ( ± 6 personen).
Als er sprake is van pesten en dit kan niet in een groepsgesprek besproken worden, dan wordt dit aan het KiVa
team gemeld. Ook als er een andere onprettige situatie is voor een leerling kan een steungroep gestart
worden.
Het begint met een gesprek met de gepeste leerling om een beeld te krijgen van wat er is gebeurd, hoe lang
het pesten al duurt en wie er bij zijn betrokken. Daarnaast wordt gekeken welke kinderen het gepeste kind
zouden kunnen helpen of steunen. Niet alleen leerlingen die door de gepeste leerling worden genoemd komen
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in de steungroep, ook het lid van het KiVa team kan leerlingen aandragen. In elk geval zit de pester er in ieder
geval bij. Van hem/haar wordt verwacht dat hij/ zij ook iets positiefs inzet om de gepeste leerling te helpen. Zo
wordt de steungroep samengesteld.
Vervolgens wordt een gesprek met de steungroep gevoerd om de gepeste leerling te gaan helpen. De
bedoeling is dat er concrete oplossingen worden bedacht om de situatie te verbeteren.
Binnen een week na de stengroepbijeenkomst wordt afzonderlijk met de gepeste leerling en de steungroep
geëvalueerd. Is de situatie verbeterd?
Wanneer de gepeste leerling aangeeft dat het goed gaat, wordt de steungroep opgeheven en de ouders van de
gepeste leerling op de hoogte gebracht.
In de 3 jaren die we nu met KiVa werken is het een aantal keer voorgekomen dat we de steungroepaanpak
hebben toegepast en gelukkig steeds met goed resultaat na 1 of
soms meerder weken konden afsluiten.

Lieve ouders en kinderen,
45 jaar geleden ben ik begonnen als kleuterjuf op de Prinses Margriet kleuterschool in
Wapenveld. In 1977 ben ik naar Ermelo gekomen, waar ik 11 jaar op Klein Grut en de
Julianaschool heb gewerkt. Daarna heb ik een aantal jaren voor mijn eigen kinderen thuis
gezorgd en nu al weer bijna 20 jaar op de Margrietschool.
Wat heb ik al die jaren genoten van de spontaniteit van kinderen en wat ben ik dankbaar dat
ik (bijna) elke dag met plezier naar school kon gaan.
Ik heb mij in het bijzonder bezig gehouden met leerlingen die meer zorg nodig hebben, hetzij
met lezen, hetzij met rekenen of omdat hun gedrag iets meer begeleiding nodig had. Wat heb ik dit
altijd met veel plezier mogen doen. Hoe mooi is het als je een kind door iets extra ’s, zoals 1 op 1
begeleiding, weer blij en opgewekt je kamertje uit ziet gaan. Het was bijna nooit een straf voor
kinderen als ik ze uit de klas kwam halen.
Veel gesprekken heb ik mogen voeren met kinderen, ouders en collega’s. Soms wilde ik te snel naar
een oplossing toe; soms verschilden we van mening; soms had ik te gemakkelijk praten; soms zaten
we samen met tranen in de ogen; soms waren we heel dankbaar dat we vooruitgang zagen en soms
moesten we tot de conclusie komen dat de Margrietschool onvoldoende ondersteuning kon bieden.
Maar alle stappen die we hebben genomen kwamen voort uit de zorg om kinderen, waarbij niet alles
vanzelf gaat.
Omdat de Margrietschool een betrekkelijk kleine school is, was er grote betrokkenheid van ouders,
leerlingen en leerkrachten.
Ook ben ik heel dankbaar dat we gelegenheid hebben geboden om de leerlingen te laten
ontdekken waar hun talenten liggen. Die liggen niet voor iedereen op het gebied van
lezen en rekenen, maar kunnen wel op andere terreinen heel groot zijn. Juist voor die
leerlingen hadden de talentenworkshops een meerwaarde. Hopelijk hebben we hiermee
een stap gezet in de richting van verdere talentontwikkeling.
Ik wil iedereen van harte bedanken voor het vertrouwen dat in mij gesteld is.
Bovenal ben ik dankbaar dat de Here God mij al die jaren kracht en gezondheid heeft
gegeven en liefde voor mijn werk. Ik hoop dat ik iets van Zijn Liefde heb mogen uitstralen
En zo sluit ik mijn carrière af op de Margrietschool te Ermelo met een lied van Sela :
Gods liefde draagt jou.
Zijn hand beschermt jou
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen
over je leven:
Vrede voor jou in Zijn naam!
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Beste ouders, verzorgers,
Ik ga afscheid nemen van de Beatrixschool en de Margrietschool na bijna 28 jaar
werkzaam te zijn geweest op beide scholen. Alhoewel ik voor een deel met
prepensioen ga, zal ik via mijn eigen bedrijf ‘Keyboardtune’ nog piano en
keyboardlessen blijven geven.
Mogelijk zien we elkaar nog in de laatste lesweek en kunnen we elkaar de hand
schudden. Groeten Jan 🎶

Tot slot…..
De Kijker is er een geworden met veel informatie. Na de agenda vindt u nog een gedeelte van de
nieuwe Kalender-Schoolgids met daar op alvast de eerste data om te noteren. Waar onder
voorbehoud (OV) staat is de datum nog niet definitief
En dan over een paar dagen begint de vakantie. Lekker even niets doen! We wensen u allemaal een
heerlijke zonnige vakantie toe en hopen u allemaal in goede gezondheid op 27 augustus weer op
school te ontmoeten.
We starten 27 augustus met een inloop. Even bijpraten met een kopje koffie of thee, even een kijkje
in de groep van uw kind. Komt u ook langs? De deuren van de school gaan om 8.30 uur open, de
kinderen worden tegen die tijd verwacht. De inloop voor ouders is van 8.30 uur tot 9.00 uur.
En aan een ieder die de komende periode onderweg is willen we graag de (Ierse) zegen van St Patrick
meegeven:
Moge de zon warm schijnen op je gezicht
moge de wind een duwtje in je rug zijn
moge de regen je akkers vruchtbaar maken
moge je altijd de hand van een ander in de jouwe voelen
moge de weg naar het huis van je vrienden nooit te lang zijn
moge God je bewaren in de palm van Zijn hand
We willen iedereen een hele fijne, zonnige, veilige, verrassende, maar vooral
leuke vakantie toewensen!
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Riet Teunissen
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Agenda (met alvast data studiedagen)
De vakantie begint:
Vrijdag 13 juli om 12.00 uur
De school begint weer!
Maandag 27 augustus . Inloop ouders van 8.30 uur tot 9.00 uur
Luizencontrole
Maandag 3 september (geen ingevlochten kapsels deze dag!)
Informatieavond groep 1-8
4 september. Zie info in deze kijker
Ouderavond OC/MR
2 oktober
Studiedagen:
Dinsdag 11 september hele dag
Maandag 29 oktober hele dag
Donderdag 27 juni hele dag
Vrijdag 7 juni hele dag.

“Niet Meer Samen”
Met een terugkommiddag hebben we de cursus voor kinderen van gescheiden ouders weer
afgerond. We zijn 7 keer bij elkaar geweest om te praten en luisteren, tekenen, knutselen,
uitbeelden, bouwen en rotzooisoep maken. Ook hebben we een avond met de ouders gehad. Het
was mooi om te zien dat de kinderen en ouders zo open waren, en ook veel herkenden van elkaar.
Kinderen en ouders van de cursus, dank jullie wel voor jullie inzet en vertrouwen! In oktober willen
we de cursus voor de kinderen van groep 5 en 6 gaan doen, we starten woensdag 4 oktober, in het
voorjaar van 2019 komt er een cursus voor de groepen 3 en 4. U krijgt bericht van ons.
Namens De Praatpaal,
Louke Vellenga en Rita de Haan.
-------------------------------

Kalender-Schoolgids 2018-2019
De kalender-Schoolgids ontvangt u in het nieuwe schooljaar. Bij dezen alvast een gedeelte met de belangrijkste
informatie.

2.

Jaarverslag 2017-2018

Personeel
Verlof
Ginette Gopalrai is in oktober op zwangerschapsverlof gegaan. Zij werd in deze periode vervangen door Simon
Jagt. Hij heeft later ook het ouderschapsverlof vervangen.
Een collega is in november op ziekteverlof gegaan. In deze periode heeft, na een korte periode van invulling
verlof door andere leerkrachten, Irma Munnikhuis de groep vanaf januari tot volle tevredenheid onder haar
hoede genomen. De afwezige collega heeft een reïntegratietraject gevolgd.
Afscheid
We hebben eind van het schooljaar afscheid genomen van onze Intern Begeleider Hermien Jansen. Na vele
jaren van grote inzet mag zij nu genieten van haar pré-pensioen.
Onze vakleerkracht Jan van Vulpen heeft, om dezelfde reden, ook afscheid van de Margriet genomen.
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Vrijwilligers
Met de komst van leerlingen die onze taal (nog) niet beheersen konden we gelukkig een beroep doen op onze
vrijwilligers die de kinderen hebben begeleid.
Elke donderdagmorgen is er een vrijwilliger actief voor allerlei had-en spandiensten.

Onderwijsinhoudelijk
Lezen
De werkgroep die zich heeft georiënteerd op een nieuwe methode voor aanvankelijk en voorbereidend lezen
heeft een keuze voor een nieuwe methode gemaakt.
Vanaf het nieuwe cursusjaar gaan de groepen 1 en 2 werken met Kleuterplein en groep 3 met Lijn 3.
We hebben ook dit jaar weer (in samenwerking met de Bibliotheek NW-Veluwe) gewerkt met ons Leesplan We
willen met dit plan technisch lezen op een hoger niveau te brengen. In de groepen is o.a. gewerkt aan
boekpromotie en tutorlezen. We hebben 2 leescoördinatoren die de aandacht blijven vestigen op het belang
van lezen!
Leren zichtbaar maken
Dit jaar zijn we verder gaan werken aan Leren zichtbaar maken.
We willen graag dat de leerlingen zich meer bewust worden van wat ze leren op school en waarom ze dit
moeten leren. Dat kan door de doelen die de kinderen hebben behaald en moeten behalen zichtbaar te maken
in de groep .
Aan het begin van de les wordt het doel aan de kinderen kenbaar gemaakt, na de les volgt een korte evaluatie
om te zien of het doel behaald is. Elke groep laat op eigen wijze zien welke doelen er behaald zijn.
In Snappet kunnen de leerlingen, samen met de leerkracht, bepalen wat hun streefdoel wordt.
Ook in de kleutergroepen werken we aan het zichtbaar maken van lesdoelen. Deze worden op een poster in de
groep gehangen. Na de lessen wordt, samen met de kinderen, gekeken of de doelen van een les zijn behaald
Talenten
We hebben ook dit schooljaar in groepen en groepsdoorbrekend gewerkt aan onze Talentenontwikkeling. De
kinderen hebben workshops kunnen volgen die geleid werden door gepassioneerde mensen die de leerlingen
deelgenoot hebben gemaakt van hun talent. Na de workshops waarop de leerlingen van de groepen 3 t/m 8
konden intekenen was er de gelegenheid aan de slag te gaan o.l.v. de workshopleider. De leerlingen hebben
‘talententekeningen’ gemaakt om te laten zien waar zij hun talent zien. Er is ook gewerkt met het
Talentenkwaliteitsspel. Alle leerlingen houden in hun portfolio zelf hun ontwikkeling bij.
Tehatex
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben dit schooljaar een aantal keren kunnen intekenen op workshops
voor Tehatex. De workshops werden (klassendoorbrekend) gegeven. Het was mooi om te zien dat de kinderen
in de verschillende leeftijdsgroepen elkaar ondersteunden om tot mooie resultaten te komen.
Snappet
Dit schooljaar zijn wij Pilotschool voor de VPCO Ermelo en werken de kinderen van de groepen 4 t/m 8 met
Snappet. Voor meer informatie: zie Schoolgids 2018-2019 op onze website.
Wat is Snappet?
Snappet is een adaptief digitaal systeem dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen
verwerken op tablets de leerstof die is aangeboden. Snappet leidt tot bewezen verbeterd leerresultaat,
tijdwinst en beter inzicht en overzicht in de klas.
De belangrijkste kenmerken:
Feedback
Met Snappet ontvangen de leerlingen directe feedback na het maken van een opgave waardoor zij gelijk weten
of zij de opgave goed of fout hebben gemaakt. Leerkrachten krijgen door het gebruik van Snappet direct en
continue inzicht in de voortgang van het leerproces van individuele leerlingen en van de hele groep. Deze
feedback kan direct worden ingezet om het leerproces te verbeteren.
Adaptief werken
Leerlingen hebben de mogelijkheid om met Snappet te werken aan leerdoelen die aansluiten op hun eigen
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niveau. Bij adaptieve opgaven wordt de uitdaging van de opgaven aangepast aan de leerbehoeften van de
leerling.
Dit schooljaar hebben we regelmatig het werken met Snappet geëvalueerd. We hebben zaken aangepast en
veranderd om het werken met de tablets optimaal in te zetten.
We hebben gezien dat we door het werken met de tablets, de kinderen beter (zeker tijdens de les) kunnen
volgen om waar nodig direct feedback of extra instructie te geven.
Naast de door het team gevolgde cursussen dit schooljaar zijn er ook regelmatig telefonische sessies met
Snappet geweest waar de leerkrachten hun vragen konden stellen en oplossingen voor problemen kregen
aangereikt.
Op de laatste evaluatievergadering dit schooljaar hebben we besloten ook volgend jaar weer met Snappet te
werken in de groepen 4 t/m 8. De groepen verwerken hun lesstof van Taal, Lezen, Rekenen en Begrijpend
Lezen op de tablet. Groep 4 start pas het 2e halfjaar met het verwerken van Taal en Begrijpend Lezen op de
tablet.

Zorg
Ook dit jaar werden onze zorgleerlingen intensief begeleid door IB-er en onderwijsassistent.
Er zijn les-observaties voor individuele leerlingen en groepen uitgevoerd. Ook zijn er met leerlingen
kindgesprekken gehouden en toetsen afgenomen Verschillende leerlingen hebben individuele begeleiding
ontvangen.
Een aantal keren per jaar zijn er groepsbesprekingen gehouden waarbij alle leerlingen en hun resultaten
werden doorgesproken. Er zijn ook regelmatig gesprekken met ouders gevoerd wanneer er zorgen waren over
hun kind.
Zeeluwe (samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs)
Vanwege de inzet van onze eigen ambulant begeleider, hebben we het afgelopen jaar alleen maar de hulp van
Zeeluwe ingeschakeld om een toelaatbaarheidsverklaring voor verwijzing naar een speciale (basis) school aan
te vragen.
Met de gelden van het samenwerkingsverband zijn 16 leerlingen extra begeleid door IB-er, onderwijsassistent
en leerkrachten. Het ging hierbij om leerlingen met:
een leerachterstand
sociaal –emotionele problemen
taalachterstand
problemen op het gebied van lezen, spellen en rekenen
motorische problemen
PPD-nos, ADD, ADHD en dyslexie

Diversen
KiVa
Als KiVa gecertificeerde school hebben we ook dit jaar In de groepen 1 t/m 8 gewerkt met het KiVaprogramma. Voor meer informatie zie: Schoolgids 2018-2019 op onze website.
Lentekriebels
Dit jaar hebben we schoolbreed weer deelgenomen aan het programma “Lentekriebels”
De ‘Week van de Lentekriebels’ is een landelijke projectweek over relationele- en seksuele vorming voor de
groepen 1 t/m 8.
Gezonde school
Onze school is in het bezit van het landelijke vignet ’Gezonde School’. Het vignet Gezonde School is een
erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en
medewerkers. Wij hebben het vignet behaald op de deelgebieden: Welbevinden en Sociale veiligheid.
Burgerschap
Ook dit jaar hebben we ouderen met een uitnodiging betrokken bij ons kerstfeest.
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Na de viering van het paasfeest hebben de kinderen een bloem met een mooie wens bij het Henriëtte van
Heemstrahuis, de IJsvogel, de Vijverhof en omwonenden van de school gebracht.
Het afgelopen schooljaar zijn er elke maandagmorgen kleine groepjes kinderen uit groep 2-1 o.l.v. ouders naar
de IJsvogel geweest om te bewegen met de bewoners. Van beide kanten is het project als zeer positief
geëvalueerd.
Op deze wijze willen we de leerlingen in contact brengen met de ouderen die in de genoemde verpleeghuizen
wonen en andere bewoners rondom de school.
We hebben de kinderen bewust gemaakt van de wereld om zich heen door deel te nemen aan o.a.
Kinderpostzegelactie, klimmen voor MS, verkoop paaseitjes door leerlingen, Pleinfeest i.s.m. organisatie
Colour the World, onze adoptiekinderen uit Haïti en Ethiopië en zendingsprojecten van Twin Kids.
Verder hebben de leerlingen door diverse excursies geleerd over dingen van toen en nu.
Scholing
Dit jaar hebben de collega’s diverse onderwijsinhoudelijke cursussen gevolgd d.m.v. E-learning.
Om tijdens de lessen van o.a. Snappet de kinderen goede Feedback te geven hebben we in het begin van het
schooljaar een studiedag over dit onderwerp gehouden.
De teamleden hebben scholing gevolgd om de studenten op adequate wijze te begeleiden.
Verschillende collega’s hebben cursussen gevolgd o.a op het gebied van hoog sensitiviteit en
Taalontwikkelingsstoornis (TOS).
Het hele team is geschoold op het gebied van BHV.
Twee collega’s uit het team volgen de scholing ‘’Bewegingsonderwijs in de basisschool”
Samen met het team hebben we op de studiedag in Januari onze visie tegen het licht gehouden en opnieuw
vastgesteld.

Wie je ook bent, wij zien je talent!
Wij geloven dat wij kinderen voorbereiden op de toekomst. Wij zijn ervan overtuigd dat ieder
kind talenten heeft en deze kan ontwikkelen. Leren en ontdekken gaan hand in hand met
veiligheid, motivatie en plezier!
Deze visie zal het uitgangspunt vormen voor het nieuw op te stellen schoolplan 2019-2023
Pleinfeest
Rond Pasen zijn we gestart met een actie voor het pleinfeest. Door de leerlingen en de mensen van Colour the
World werden paaseitjes verkocht. De opbrengst van deze actie én die van het Pleinfeest gaan dit jaar voor de
helft naar Colour the World, de andere helft is voor school.
Van de opbrengst van het vorige pleinfeest hebbe we o.a. prachtige sportsets kunnen kopen die u al heeft
kunnen bewonderen tijdens de sportactiviteiten.
Tot slot
We mogen gelukkig terugkijken op een goed jaar waarin we mochten samenwerken met onze leerlingen, maar
zeker ook met u als ouders. Zonder de hulp van u allen zou het onmogelijk zijn geweest om alle activiteiten die
we hebben ondernomen, uit te voeren.
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3.

Uitstroom leerlingen naar Voortgezet Onderwijs.

(Centrale) eindtoets groep 8 Cito.
In het schema hieronder vindt u de plaatsing van leerlingen naar de verschillende vormen van voortgezet
onderwijs van de afgelopen 3 jaar.
Schoolkeuze groep 8 in percentages van 2016 t/m 2018:
Eindscore
536.06
2016
VMBO basis
VMBO kader
VMBO TL
VMBOTL/Havo
17
22
17
11
Eindscore
537.3
2017
VMBO Basis
VMBO kader
VMBO TL
VMBOTL/Havo
18
18
13
Eindscore
528.2
2018
VMBO basis
VMBO kader
VMBO TL
VMBOTL/Havo
3
28
38
3

4.

Havo Havo-VWO
5
11

T- VWO
17

Havo Havo/VWO
6
13

VWO
19

Havo Havo-VWO
7
14

7

T- VWO
13

T- VWO

Organisatie

Het team van de Margrietschool bestaat uit een directeur, intern begeleiders, groepsleerkrachten en een
onderwijsassistent.
Bij afwezigheid van de directeur is een groepsleerkracht aanspreekpunt binnen de school. Iedere groep heeft zijn vaste
leerkracht(en), zodat de goede voortgang van het onderwijs zoveel mogelijk gegarandeerd wordt.
De (buitenschoolse)taken en werkzaamheden in de school zijn een gemeenschappelijke zaak van het hele team. Daarom zijn
de taken onderling verdeeld, zodat ieder betrokken is bij de school en kan werken in een plezierige sfeer

Mw. H. Teunissen
Waarnemend bij afwezigheid directeur
Dhr. J. van Santen
Intern begeleider
Mw. R.S. Sluijter-Kamp
Mw. I.E.M. Moret
Groepsleerkrachten:
Mw. E. N. Pieters-Steenhoek
Mw. J. Hoogteijling-van Beek
Mw. W.M. Wolfs-Fredrikze
Mw. I.E.M. Moret
Mw. R. Straetemans
Mw. R.S. Sluijter-Kamp
Mw. H.B. .Zandbergen-Brugman
Mw. E. Koelewijn
Mw. G. Gopalrai-van de Beek
Mw. E. Postma-Loer
Dhr. S. Jagt
Mw. Bianca van de Veen
Mw. Joke van Til
Onderwijsassistente
Mw. M. Bruins Slot- de Zwaan

dir.margrietschool@vpcoermelo.nl
jackvansanten@vpcoermelo.nl
rozemarijnsluijter@vpcoermelo.nl
ingeborgmoret@vpcoermelo.nl
estherpieters@vpcoermelo.nl
jacobinehoogteijling@vpcoermelo.nl
wiljawolfs@vpcoermelo.nl
ingeborgmoret@vpcoermelo.nl
rachelstreatemans@vpcoermelo.nl
rozemarijnsluijter@vpcoermelo.nl
hermazandbergen@vpcoermelo.nl
ellenkoelewijn@vpcoermelo.nl
ginettegopalrai@vpcoermelo.nl
elizapostma@vpcoermelo.nl
simonjagt@vpcoermelo.nl
biancavandeveen@vpcoermelo.nl
jokevantil@vpcoermelo.nl
moniquebruinsslot@vpcoermelo.nl
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5.

Groepsverdeling 2018-2019

Groep

Aantal

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 1a
10+9
Ingeborg
Ingeborg
Joke
Joke
vrij
Groep 1b
10+9
Bianca
Bianca
Bianca
Bianca
Groep 2
18
Esther
Esther
Monique/Herma
Herma
Herma
Groep 3
26
Wilja
Wilja
Wilja
Rachel
Rachel
Groep 4-5
14+14
Rozemarijn
Simon
Simon
Simon
Simon
Groep 6
22
Ginette
Ginette
Ginette
Jacobine
Jacobine
Groep 7
24
Ellen
Ellen
Eliza
Eliza
Eliza
Groep 8
20
Jack
Jack
Jack
Jack
Ellen
IB:
op dinsdag zijn de Intern Begeleiders vrijgeroosterd
Ziekte
In geval van ziekte wordt een leerkracht vervangen. Indien mogelijk door een invalkracht. In noodgevallen worden er intern
oplossingen gezocht. Zie ook schoolgids.2018-2019

6.

Bewegingsonderwijs

Gymuren
woensdag
vrijdag
8.309.15 uur
Groep 7
8.30- 9.15 uur
Groep 8
9.15- 10.00 uur
Groep 6
9.15- 10.00 uur
Groep 6
10.00- 11.00 uur
Groep 3
10.00- 11.15 uur
Groep 4-5
11.30- 12.15 uur
Groep 8
11.15- 12.00 uur
Groep 7
Gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in Sporthal ‘Calluna’, Herderlaan 51, 3851 BC Ermelo Tel:
0341-551347
Gym- en spellessen Groep 1 en 2
Gymlessen voor de groepen 1 en 2 worden in de gymzaal op school gegeven. Gymkleding is niet verplicht,
gymschoenen met klittenband of elastiek wel! Let op dat de gymschoenen stroeve zolen hebben!
(Balletschoenen hebben dat bijv. niet.) Gymschoenen met veters zijn niet toegestaan voor groep 1 en 2.
De gymspullen van groep 1 en 2 blijven op school. Graag overal een naam op vermelden! Wilt u een tas maken
(model grote knikkerzak) of een stoffen (dus geen plastic) tas meegeven voor de gymspullen? Wilt u de tas of
zak herkenbaar maken voor uw kind?

7.

Schooltijden

Morgen:
Groep 1
Groep 2 t/m 4

8.

08.30 uur - 12.00 uur.
Woensdag tot 12.15 uur.
-Vrijdag geen school.
-Vrijdagmiddag vrij.

Middag: 13.15 uur - 15.15 uur.
Woensdagmiddag vrij!
De schoolbel gaat om: 08.25 uur en 13.10 uur
De lessen beginnen om: 08.30 uur en 13.15 uur

Vakanties 2018-2019

Herfstvakantie
22 t/m 26 oktober
Kerstvakantie
24 december t/m 4 januari
Voorjaarsvakantie
25 februari t/m 1 maart
Meivakantie (incl. Pasen)
19 april t/m 3 mei
Hemelvaart
30 en 31 mei
Pinksteren
10 juni
Zomervakantie
20 juli t/m 1 september
Houdt u er rekening mee dat, behoudens bijzondere verlofdagen, er geen vrij mag worden gegeven buiten de
vakantiedagen om? Voor meer informatie: zie B-gedeelte.
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11.

Groep 1 en 2

Vanaf augustus 2017 willen we graag dat de ouders in de gang afscheid nemen van hun kind. We merken dat
het voor de kinderen veel rustiger is als er niet zoveel ouders in de klas zijn bij de start van de morgen of
middag. Vanaf 8.20 uur gaat de deur open en kunt u de leerkracht in de deuropening spreken als er iets
belangrijks te melden is.
Wanneer uw zoon/dochter toch veel moeite heeft met afscheid nemen, dan hanteren we de regel iets soepeler,
maar hopen wel dat er zo spoedig mogelijk ook in de gang afscheid genomen kan worden.
Na schooltijd kunt u altijd even binnenlopen als uw kind iets belangrijks wil laten zien.
Zelfredzaamheid.
Wij gaan er vanuit dat kinderen die op school komen zichzelf kunnen aan- en uitkleden en weten hoe hun jas
aan moet. Uiteraard helpen wij met veters, ritsen en moeilijke knopen. Kinderen die naar school gaan moeten
zindelijk zijn. Het is voor ons onmogelijk tijdens de les kinderen te verschonen.
Denkt u aan: namen op bekers, tassen, portemonnees e.d. Voor elk kind hangt er een luizenzak aan de kapstok.
Om de zak voor uw kind herkenbaar te maken, is het handig er een voor uw kind herkenbare sleutelhanger aan
te bevestigen.
Speelgoed.
Wilt u geen speelgoed meegeven naar school? Het zou jammer zijn als het op school kapot zou gaan. Voor de
jarigen maken we natuurlijk een uitzondering!
Werkjestassen en ringbanden voor de kleuters.
Wilt u uw kind aan het begin van het schooljaar een stevige grote plastic tas meegeven?
Deze tas gebruiken we om de werkjes mee naar huis te geven. De tas gaat elke keer weer mee terug naar
school, zodat we niet elke keer nieuwe tassen hoeven uit te delen. Op school zetten we de naam van uw kind
erop.
Ringband met insteekhoezen
In de groepen 1 en 2 mogen alle kinderen een ringband met insteekhoezen meenemen. In de hoezen wordt
regelmatig een mooi (plak)werk van de kinderen gedaan. Aan het eind van groep 2 gaat de map gevuld mee
naar huis en heeft u een prachtig overzicht van de eerste twee jaar op school!

13.

Tussenschoolse opvang-overblijven

www.broodspelen.nl
Brood & Spelen verzorgt op onze school de tussenschoolse opvang
(TSO). Brood & Spelen is gericht op het opvangen van kinderen op de
basisschool, zowel voor, tijdens als na schooltijd. Ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een aparte
eetgelegenheid, met onderscheid tussen jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal en genoeg
aanwezige vriendjes of vriendinnetjes vinden ze fijn. Het overblijven gebeurt tenslotte in de vrije tijd van de
kinderen. Met deze wensen in het achterhoofd verzorgt Brood & Spelen de tussenschoolse opvang. Zij letten
erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de sfeer en de
gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van onze school. De exacte afspraken over het
overblijven op onze school kunt u vinden in de schoolspecifieke overblijfinformatie die op school verkrijgbaar
is. Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee. Wij vinden gezonde voeding belangrijk, dus snoep,
koek, chips, frisdrank en energiedrank zijn tijdens de tussenschoolse opvang niet toegestaan.
Ieder kind dat, regelmatig of incidenteel, gebruik maakt van de tussenschoolse opvang, dient ingeschreven te
staan bij Brood & Spelen. U kunt uw kind aanmelden via de website www.broodspelen.nl/aanmelden. Ook
wanneer u verhuist of als er andere wijzigingen zijn dan kunt u deze mutatie doorgeven via de website
www.broodspelen.nl. Houdt u bij het opzeggen van de tussenschoolse opvang rekening met 2 weken
opzegtermijn.
De coördinator van Brood & Spelen is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te maken heeft. Bij
haar kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. De coördinator (Diane Lelsz) is telefonisch
bereikbaar op 06-43533153 of via de e-mail op margrietschool-ermelo@broodspelen.nll . Facturatie van het
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overblijven vindt plaats vanuit het hoofdkantoor te Scherpenzeel. Kantoor is telefonisch bereikbaar op alle
werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur op het nummer 033 - 258 86 84 of via info@broodspelen.nl

Augustus 2018

Zondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
We gaan weer
beginnen!
8.30 – 9.00 uur
inloop

28

29

30

31

September 2018

Zondag

OV=onder voorbehoud

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag
1

2

9

3

4

Luizencontrole

Infoavond 1-8

10

11

5

6

7

8

12

13

14

15

Studiedag;
leerlingen vrij
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Fietsenkeuring
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Oktober 2018

Zondag

OV=onder voorbehoud

Maandag

Dinsdag

30

1

2
Ouderavond
OC en MR
19.30 uur

7

8

9

14

15

16
Herfstfeest

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

3
Kinderboekenweek
3-14 oktober.
Cursus: niet meer
samen
10
Cursus: niet meer
samen
Voetbal 3 en 4

4

5

6

11

12

13

17
Voetbal 5 en 6

18

19

20
Herfstvakantie

21

22

23

24

25

26

27

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

28

29
Studiedag.
Leerlingen vrij

30
Luizencontrole

31
Cursus: niet meer
samen
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NIEUW: Opvang tijdens studiedagen!

De voordelen van studiedagenopvang :
• Opvang speciaal tijdens de studiedagen van uw school
• Voor iedereen, ook voor kinderen die geen gebruik maken van de TSO
• Een superleuke dag vol uitdagende activiteiten, zoals boogschieten of
lasergamen
• De kinderen worden verdeeld over minimaal twee leeftijdsgroepen
• Ouders die geen gebruik maken van de BSO, bieden wij hierbij een
oplossing!
• I.s.m. Vinea, de specialist op het gebied van school- en vakantiekampen
Meer weten?
Neem contact op met de coördinator van uw school
Brood&Spelen Diane Lezsl : 06-43533153 of
margrietschoolermelo@broodspelen.nl
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