In de Kijker
Mei 2018

Beste ouders, leerlingen en andere lezers,
De laatste periode van het schooljaar is toch altijd weer een drukke, maar gelukkig ook leuke periode
met o.a.: 10 –minutengesprekken, studiedagen , schoolkamp, verjaardagsfeestjes en alles wat er dan
nog meer voorbij komt. De kinderen van de groepen 1 t/m 7 zijn al op schoolreis geweest en hebben
een leuke dag gehad!

Avondvierdaagse
Deze week staat de Avondvierdaagse op het programma.
Op dit moment is het nog wat lastig inschatten hoe het
weer zich gaat gedragen, maar mocht de organisatie
(op welke dag dan ook deze week) beslissen dat er niet
gelopen wordt, krijgt u daar bericht van. Even de mail in de
gaten houden dus!
Laten we hopen dat het 4 gezellige wandelavonden worden. De OC heeft al voor
drinken gezorgd , maar het is misschien verstandig zelf ook nog mee te nemen!

Studiedag
Vrijdag 1 juni kunnen de kinderen lekker uitrusten van al dat gewandel, want dan hebben wij een
studiedag en zijn de kinderen vrij.
We hebben BHV-cursus en verder gaan we aan de slag met de voorbereidingen voor het volgend
cursusjaar.

Afscheid
Misschien heeft u het in de bekende wandelgangen al vernomen……Hermien Jansen neemt eind van
dit schooljaar afscheid van het onderwijs en gaat genieten van haar (welverdiende) prépensioen.
Dat was een hele beslissing, want Hermien is wat dat betreft verknocht aan haar werk. Niet
alleen aan het werken in de groep, maar natuurlijk ook het begeleiden van de individuele
leerlingen die op welke manier dan ook extra zorg nodig hebben.
Wat zullen we haar missen…..nog maar even niet aan denken!
U hoort meer van ons, maar nu alvast een eerste mededeling omdat anders de groepsverdeling
misschien niet duidelijk is.

Groepsverdeling 2018-2019
Nu team en MR zich in de groepsverdeling voor komend cursusjaar kunnen vinden is het de hoogste
tijd om u te informeren.
Kleuters
Voor komend cursusjaar hebben we veel nieuwe aanmeldingen mogen ontvangen, niet alleen voor
groep 1 , maar ook in de midden-en bovenbouw mogen(mochten) we nieuwe leerlingen
verwelkomen.
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Als we alle kleuters over twee groepen zouden verdelen worden deze groepen erg groot. We zijn dan
ook blij dat we na overleg met ons bestuur de financiële ruimte hebben gekregen om al direct in
augustus te starten met een 3e kleutergroep.
Groep 2 zal een enkele groep zijn, de instroom nieuwe leerlingen zal over de twee andere groepen
verdeelt worden. Een kleutergroep wordt gehuisvest in het lege lokaal aan het eind van de
benedengang.
We zijn ontzettend blij dat we de kleuters nu over 3 groepen kunnen verdelen. Het worden groepen
van 18 à19 leerlingen. Daar gaan we het komend jaar natuurlijk flink van genieten!
U hoort t.z.t hoe de verdeling van de groep er uit gaat zien, ook hoort u dan in welk lokaal uw kind
volgend jaar zit.
I.v.m. de vacatures in de kleutergroepen is er een vacaturemelding uitgegaan. U vindt deze ook in
deze Kijker
IB
Nu Hermien ons gaat verlaten moesten we ons ook buigen over de invulling van de IBwerkzaamheden. Rozemarijn Sluijter en Ingeborg Moret zullen deze taak op zich nemen. Er wordt
een verdeling van werkzaamheden gemaakt tussen Ingeborg en Rozemarijn. U hoort daar op een
later moment meer over.
Rozemarijn zal komend cursusjaar ook (op projectbasis) op woensdag werkzaamheden voor het
VPCO op het gebied van kwaliteitsbewaking leerlingenzorg verrichten.
IB werkzaamheden zijn op dinsdag ingepland.
Financiën
Door de extra input van werkdrukcompensatie hebben we iets meer (financiële)ruimte in onze
formatie. De vacatureruimte die daardoor is ontstaan wordt ingevuld door Ginette Gopalrai en Simon
Jagt.
Groepsverdeling 2018-2019
1
1
2
3
4-5
6
7
8

Maandag
vacature
Ingeborg
Esther
Wilja
Rozemarijn
Ginette
Ellen
Jack

Dinsdag
vacature
Vacature
Esther
Wilja
Simon
Ginette
Ellen
Jack

Woensdag
vacature
Vacature
Herma/Monique
Wilja
Simon
Ginette
Eliza
Jack

Donderdag
vacature
Ingeborg
Herma
Rachel
Simon
Jacobine
Eliza
Jack

vrijdag

Herma
Rachel
Simon
Jacobine
Eliza
Ellen

Nog vragen over de groepsverdeling? Kom vooral even langs!
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Heeft u al gehoord dat…..
Groep 1 ook dit (en volgend)jaar weer mee gaat doen met het VVN programma “Jongleren in
het verkeer’?
Alle deelnemende scholen een prachtige loopfiets, (met helm!) cadeau hebben gekregen?...
De kinderen van groep 1 en 2 heel blij zijn met dat prachtige cadeau?
De ouders de school weer lekker hebben schoongemaakt? Ze missen nog wat
schoonmaakdoekjes, misschien ligt er nog een bij u thuis?

Vakanties 2018-2019
Voor u alvast de vakanties voor het komend cursusjaar:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag, pasen en meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

22 t/m 26 oktober
24 december t/m 4 januari
25 februari t/m 1 maart
19 april t/m 3 mei
30 en 31 mei
10 juni
22 juli t/m 30 augustus

Klimaat in de Margriet
U weet dat we al geruime tijd bezig zijn om het klimaat in de school te verbeteren.
Op dit moment is de stand van zaken dat na het laaste onderzoek er nu offertes zijn uitgebracht
richting bestuur van de VPCO. Het komt nu heel dichtbij dat er problemen opgelost gaan worden.
Dat het dan nú al hoogzomer is, daar kunnen we natuurlijk niets aan veranderen….We houden u op
de hoogte!
Tot zover de Kijker met het laatste nieuws. Voor deze week veel wandelplezier gewenst!
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team,
Riet Teunissen

Agenda
Avondvierdaagse
Staking onderwijs
Studiedag, leerlingen vrijdag
Schoolkamp groep 8
Teamdag
Vaderdag
Week van de 10-minutengesprekken
Feest!
Kijkje in de nieuwe groep
Pleinfeest
Afscheid groep 8
Rapport
Feest!

28 t/m 31 mei
30 mei, groep 8,6 en 4/5 zijn vrij
1 juni
13 t/m 15 juni
14 juni: leerlingen vrij
17 juni
25-29 juni, info volgt
27 juni; info volgt
5 juli (middag)
6 juli
11 juli
11 juli
12 juli, info volgt
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De vakantie begint….
De school begint weer

….om 12.00 uur
27 augustus om 8.30 uur.

Wij zoeken…
Enthousiaste groepsleerkrachten voor onze kleutergroepen.
o Groep 1: Maandag t/m donderdag : 0.7875 (tijdelijk)
o Groep 1: Dinsdag, woensdag + 9 losse dagen verspreid over
het schooljaar (tijdelijk)
Ben jij de leerkracht die:
bewust kiest voor P.C. Onderwijs.
houdt van zijn vak en met veel enthousiasme een groep kan
begeleiden
het individuele kind tot zijn recht laat komen.
goed kan samenwerken met ouders en collega’s.
zich optimaal wil inzetten.
De Margriet
….de school waar
gewerkt wordt
vanuit een
Christelijke
levensovertuiging.
….een origineel
gebouw op een
prachtige locatie.
….een middelgrote
school waar we
elkaar kennen, van
groot tot klein.
….waar we werken
vanuit een veilige
basis. (KiVa-school)

Dan bieden wij:
een groep leerlingen die een leuke juf of meester nodig heeft.
een enthousiast team waar wordt gewerkt aan de
ontwikkeling van onze leerlingen.
een school waar Talentontwikkeling en ‘Leren zichtbaar
maken’ een belangrijke rol spelen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Riet Teunissen (dir.) tel : 0341-557900 (school)
Sollicitaties vóór 11 juni t.a.v. H.Norder per mail:
info@vpcoermelo.nl en cc dir.margrietschool@vpcoermelo.nl
o.v.v. sollicitatie Margrietschool 2018
Meer informatie over de school kunt u vinden op:
www.margrietschoolermelo.nl
Facebook: Margrietschool Ermelo
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Beleeft jouw kind deze zomer een fantastische tijd bij de Brood & Spelen zomerweken?
Nieuw deze zomervakantie: de zomerweken van Brood & Spelen. Dé uitkomst voor werkende
ouders of voor kinderen die graag leuke activiteiten willen ondernemen samen met andere
kinderen. We bieden een flexibele vorm van opvang, variërend van één dag tot een hele week.
We bieden de kinderen volop actie en plezier in een veilige omgeving onder begeleiding van
superenthousiaste en ervaren begeleiding. Ook kinderen die geen gebruik maken van de TSO
zijn van harte welkom, net als vriendjes en vriendinnetjes. Ideaal toch?
Een greep uit onze activiteiten: een spannende gps-tocht, boogschieten als een echte Robin
Hood, een bezoekje aan een subtropisch zwembad, of hoog tussen de bomen klimmen in een
klimbos. Voor de jongere kinderen hebben we superleuke themadagen zoals ‘Beestenboel’,
‘Reis om de wereld’ en ‘Feest!’.
We bieden twee vormen van opvang aan: zonder én met overnachting:
Zonder overnachting
Waar: Harderwijk Wanneer: 20 t/m 24 aug Voor wie: iedereen van 4 t/m 12 jaar
Met overnachting
Waar: Putten Wanneer: 5 t/m 10 aug & 12 t/m 17 aug Voor wie: groep 4 t/m 8
Beide locaties liggen aan de rand van het bos en zijn ideaal voor de leukste
(buiten)activiteiten. Kijk voor meer informatie en aanmelden op onze website:
www.broodspelen.nl/zomerweken

Nieuwe kinderorkesten starten in de
Dialoog
Dinsdag 29 mei en woensdag 30 mei gaan in de Dialoog twee
nieuwe kinderorkesten van start!
Het gaat om het Kinderorkest Koper Blaasinstrumenten en
het Kinderorkest Klarinet-Saxofoon.
Onder leiding van ervaren muziekdocenten leren kinderen
tussen de 8 en 12 jaar in 5 lessen de basisbeginselen van een
muziekinstrument. Zodat zij die later in een orkest of andere
muziekgroep kunnen gebruiken.
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Er is nog plek voor jonge aanwas. De eerste les is altijd open voor vriendjes en vriendinnetjes die zich nog niet
hebben opgegeven maar toch een beetje nieuwsgierig zijn. Cultuurkust zorgt voor instrumenten voor alle
kinderen die mee willen doen!

Kinderorkest Koper Blaasinstrumenten
Docent: Mijndert Baas
Datum: dinsdag 29 mei 2018
Tijd: 15.45 - 16.45 uur
Aantal lessen: 5
Locatie: Dialoog, Ermelo
Kosten: € 50,Kinderorkest Klarinet-Saxofoon
Docent: Titus Koster
Datum: woensdag 30 mei 2018
Tijd: 14.00 - 15.00 uur
Aantal lessen: 5
Locatie: Dialoog, Ermelo
Kosten: € 50,Het voordeel van deze kinderorkesten is dat je niet direct een jaar vast zit aan de muzieklessen en de kinderen
hebben de mogelijkheid om meerdere kinderorkesten te volgen om het juiste instrument te vinden wat bij ze
past.
Graag wil ik u op de mogelijkheid wijzen dat er muziekprojecten worden georganiseerd op de basisscholen
door Cultuurkust, waarbij een groep of de hele school kan deelnemen aan een leerorkest. Mocht u hierover
meer willen weten dan verwijs ik u graag door naar Cultuurkust voor meer informatie, www.cultuurkust.nl.
Wilt u met een groep leerlingen een keer onze repetitie komen bezoeken in kader van muziekonderwijs, dan is
dat ook altijd mogelijk en kom ik graag met u in gesprek.
Van harte hoop ik op uw medewerking en heeft u vragen n.a.v. deze mail dan ben ik graag bereid deze te
beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Claudia Rikkers – jeugdcoördinator

Chr. Harmonieorkest Excelsior Ermelo
Mail: jeugd@excelsiorermelo.nl
Telefoon: 0341-563572

Website: www.excelsiorermelo.nl
Volg ons op Facebook en Twitter
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