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Beste ouders, leerlingen en andere belangstellenden,
Alweer zowat twee weken is het nieuwe schooljaar oud en het is net alsof we niet weg zijn
geweest. Hoewel, we zien allemaal nieuwe gezichten, kinderen en collega’s , dus er is wel
het een en ander anders dan voor de vakantie.
We zijn blij dat we aan het begin van het schooljaar alle
ouders en kinderen weer mochten begroeten. Als je zo
in de vakantie het nieuws volgt gebeuren er toch hele
nare dingen tijdens vakanties, gelukkig is dat onze deur
voorbij gegaan.
Iedereen heeft inmiddels zijn of haar plekje weer
gevonden binnen de school. Voor de kleuters natuurlijk
wennen, de overgang van de peuterspeelzaal of dagverblijf naar groep 1, en dan meteen 4
dagen! Naar wat we zo zien is iedereen al aardig gewend, ook de leerlingen die in de overige
groepen zijn ingestroomd.
Inmiddels heeft u in de groep van uw kind(eren) tijdens de goedbezochte informatieavond al
het nodige te horen gekregen over wat er allemaal gaat gebeuren dit schooljaar.
De collega’s zijn ook begonnen met de huis(kennismakings-)bezoeken (behalve in groep 8,
deze volgen in januari), waar u de nodige informatie met de juf of meester van uw kind (al
heeft) kunt delen.
AVG
In het kader van bescherming persoonsgegevens ontvangt u binnenkort een
inventarisatieformulier. Op dit formulier kunt u aangeven of u al dan niet toestemming geeft
voor het gebruik van persoonsgegevens van uw
kind(eren). Deze toestemming moet schriftelijk worden
gegeven. Voor sommige zaken hebben we uw
toestemming niet nodig. Deze zijn vaak onderwijs
gerelateerd, bijvoorbeeld persoonsgegevens die we
nodig hebben bij het gebruik van onderwijssoftware.
De toestemming geldt voor de inschrijvingsduur van uw kind op onze school.
We willen u vragen deze lijst z.s.m. na ontvangst weer getekend in te leveren op school.
Tot die tijd kunnen wij bijvoorbeeld geen klassenlijsten aan u verstrekken, omdat u daar als
ouders toestemming voor moet geven.

Heeft u misschien al gehoord dat…
We een nieuwe leerling in groep 8 mochten verwelkomen? Welkom Maja, we hopen
dat je een fijne tijd mag hebben bij ons op school!
In groep 5 Elin de gelederen is komen versterken? Ook jij van harte welkom Elin, we
wensen je een fijne tijd op de Margriet
En dan zijn Jimy en Roos ook nog aangeschoven in groep 1. Inmiddels al helemaal
gewend op de Margriet, ook jullie van harte welkom!
Josien in de vakantie is verhuisd naar haar
nieuwe huis? We wensen jullie samen heel
veel woonplezier op de nieuwe stek.
Hetzelfde wensen wij Tijn en Levi toe, zij
verhuisden met de hele familie een deur
verder. Een goede tijd gewenst in het
nieuwe huis!
Sem uit groep 2 in de vakantie een heel lief
zusje heeft gekregen? We willen de hele
familie van harte feliciteren met hun dochter
en zusje Dana.
De ouders van Aiden en Linamarie in de
vakantie in het huwelijksbootje zijn gestapt? Van harte gefeliciteerd Nikus en Maaike,
we wensen jullie een hele gelukkige toekomst samen met de kinderen.
Wij vorig jaar van de ouders en kinderen van de afscheidnemende groep 8 een
prachtige klok cadeau hebben gekregen. Een mooie herinnering! Heeft u de klok (bij
de keuken) al zien hangen?
Schoolgids en kalender

Inmiddels staan de Schoolgids en de Kalender voor het cursusjaar 2018-2019 op de website. U
ontvangt nog de papieren versie van de kalender. Om thuis op te hangen!
Op de website (www.margrietschoolermelo.nl) kunt u ook altijd de uitgegeven Kijkers nog eens
doorlezen als u deze nog even nodig heeft.
Verder staat op de website ook de agenda voor dit schooljaar. Deze wordt gedurende het schooljaar
bijgewerkt als daar aanleiding toe is.

En dan nog even het volgende…
Dinsdag 11 september staat er (voor onze hele stichting) een studiedag gepland.
De kinderen zijn lekker een dagje vrij en wij gaan ons beraden over de toekomst
van ons onderwijs. We wensen u een gezellige dag!
Binnenkort ontvangt u van de cursusleiding “niet meer samen”, informatie over
een aantal bijeenkomsten voor kinderen van gescheiden ouders. Daarbij ook meer
informatie welke kinderen (en uit welke groepen) zich in kunnen schrijven.
Voorlopige data: 3,17 en 30 oktober
7,14 en 21 november.
In deze Kijker vindt u een verslag van de stichting Kontaanoo. Vorig jaar is de helft van de
opbrengst van het Pleinfeest naar dit goede doel gegaan. En hoe mooi is het dan als je ziet
dat er nu prachtige schoolbanken in de school in Gambia staan, bij elkaar gebracht door
ouders en kinderen van de Margriet. En ook zo leuk, het hele traject is beschreven. Hartelijk
dank voor deze mooie informatie fam. Geitenbeek!

Tot zover de eerste Kijker van dit schooljaar. We hopen dat we een fijn schooljaar tegemoet
mogen gaan, samen met u en de kinderen.
Nog vragen? We horen het graag.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Riet Teunissen
Agenda
Studiedagen
Leerlingen vrij.

Fietsenkeuring
Kinderboekenweek
Herkeuring fietsen

Dinsdag 11 september hele dag
Maandag 29 oktober hele dag
Donderdag 27 juni hele dag
Vrijdag 7 juni hele dag.
25 september
3-14 oktober
10 oktober

Beste ouders en kinderen,
Nog een keer een stukje in de Kijker van mij.
Wat hebben jullie mij een onvergetelijk afscheid gegeven!
Eerst op 27 juni een geweldige talentenshow, waar alle talenten van
de kinderen en de leerkrachten op een superleuke manier zichtbaar
werden! En wat hebben jullie mij verwend met een cadeaubon waar
ik een prachtige gouden ketting voor heb gekocht.
Hiervoor wil ik u allen graag heel hartelijk bedanken!!!
En toen was het 12 juli mijn laatste werkdag en wat was het fijn om
zovelen van jullie tijdens de high tea nog even de hand te kunnen schudden. En ook nu
nogmaals hartelijk dank voor alle mooie woorden, kaarten, briefjes en cadeaus.
Nu is de tijd aangebroken om aandacht te geven aan andere dingen. Ik zal jullie echt nog wel
missen, maar we zullen elkaar vast nog wel ergens een keer tegenkomen.
Voor nu : hartelijk bedankt voor alles en alle goeds toegewenst.
Hartelijke groeten
Hermien

Het verhaal van de schoolbankjes!
In juni 2018 zijn de schoolbankjes afgeleverd op de school in
Gambia. Afgelopen maart zijn wij (Aalt en Bertha Geitenbeek)daar
geweest en hebben gezien onder welke omstandigheden de
kinderen les krijgen. In het bijzonder hebben we gekeken naar de
schoolbankjes waar de kinderen elke dag op zitten. Gebroken
rugleuningen of zelfs er helemaal af. Scherpe uitstekende delen en
geen enkele poot is even lang, dus allemaal wiebelig. En dan nog

opgepropt met 3 kinderen in 1 bankje waar eigenlijk maar plek is voor 2 kinderen. Nieuwe
schoolbankjes zijn hier zeer gewenst.
Het is ook een wens van de leerkrachten. En die wens hebben wij uit laten komen!
We zijn naar de timmerman gegaan en hebben de schoolbankjes besteld.
Hij liet zijn machinepark zien en wij waren onder de indruk. Hij noemde een levertijd van 6
weken(Wij weten dat dit er dan 10 worden) Eenmaal thuis begon het wachten. Onze
contactpersoon ging regelmatig kijken en hield ons op de hoogte van de vorderingen.
Toen werd het Ramadan en ligt er veel werk stil. Ook viel regelmatig de stroom uit. Maar na
enige tijd was het zover. De bankjes waren klaar!
Nu nog op transport naar de school. Omdat de
bankjes nogal volume hebben moest er een grote
vrachtwagen geregeld worden. Dit was nogal een
klusje want die zijn er niet zoveel.. Maar eindelijk was
het zover. Alle bankjes op de
vrachtwagen doen was op zich
al een hele organisatie. Maar na
een paar uur passen en meten
zat alles erop en kon de reis
beginnen. Gelukkig is er
onderweg niets verloren
gegaan.
Eenmaal aangekomen op de
school brak er een groot feest
los. Alle leerlingen en
leerkrachten stonden te
springen van vreugde. Ze waren behulpzaam met uitladen en begonnen
direct met proefzitten,aldus onze contactpersoon die voor de foto’s heeft
gezorgd. Deze willen wij graag met jullie delen.
Nog even wat kleine krasjes wegwerken.
De kinderen helpen de bankjes
naar de klas dragen.
Dit project hebben wij kunnen doen
met een deel van de geweldige donatie
welke wij vorig schooljaar van de
Margrietschool hebben ontvangen.
Later het vervolg van de besteding. Wij
willen nogmaals alle kinderen en
leerkrachten en vrijwilligers hartelijk
bedanken. Namens de kinderen in Gambia een dikke knuffel.
Mochten jullie nog meer willen weten over het project of over onze stichting, dan kunt u contact
met ons opnemen.
www.kontaanoo.nl
Info@kontaanoo.nl

