In deKijker
Ermelo, 13 mei 2022
Beste ouders/verzorgers,
Het kan u niet ontgaan zijn, onze Bibliotheek op School is gisteren
officieel geopend door wethouder de Haan. Wat een feestelijk moment
was het! Op de laatste pagina van deze Kijker ziet u foto’s van de
kunstwerken die gemaakt zijn voor de wedstrijd.
Een jaar lang zijn we samen met de Bibliotheek Noordwest Veluwe bezig
geweest met het samenstellen en aanschaffen van de boeken, de
meubels en het inrichten van een spiksplinternieuwe bieb. De
bibliotheek levert binnen dit programma twee boeken per leerling en
een leesmedia coach die het gehele jaar door activiteiten op het gebied
van leesbevordering en mediawijsheid komt uitvoeren. Vanochtend is zij
in alle groepen geweest als ‘Vliegensvlugge verteller’ om boeken te
promoten. Ook konden de kinderen vandaag voor het eerst boeken
lenen om lekker in de klas te lezen. Wie nog niet lid was van de
Bibliotheek Noordwest Veluwe krijgt vandaag een pasje mee om in de
bibliotheek in het dorp te laten activeren, een lidmaatschap is tot 18 jaar
gratis en zo kan er ook thuis lekker gelezen worden.
De boekenlegger voor alle
leerlingen

Wij als Margrietschool hebben flink geïnvesteerd in
nieuwe boeken waardoor er nu 8 nieuwe boeken per
kind in de bibliotheek staan. Genoeg dus om heel veel
leeskilometers te gaan maken.
Speciaal voor de opening zijn er door de leerlingen
slingers en schitterende kunstwerken gemaakt. De
oudercommissie verzorgde een heerlijke traktatie.
Lang zullen we lezen!

NPO
Vóór de meivakantie is er een enquete uitgezet onder ouders, leerlingen en team over de ervaringen
met het onderwijs in en na coronatijd. De specifieke uitslagen per school zijn nog niet binnen, wel zag
ik een hoge respons, fijn dat zoveel mensen de tijd hebben genomen om het in te vullen. Inhoudelijk

zullen we u op een later tijdstip informeren over de uitkomsten en ook wat dit betekent voor de
invulling van ons onderwijs in de toekomst.

Onderwijsontwikkeling
Na de meivakantie zijn we weer goed gestart. In alle groepen wordt hard gewerkt. De komende
weken staan in het teken van het afronden van dit schooljaar en ook alweer plannen maken voor het
volgende schooljaar.
Komende donderdag zijn er lesbezoeken door Bronja Versteeg bij de rekenlessen, zij heeft het
inplementatietraject rondom Wereld in Getallen 5 begeleid.
In de volgende teamvergadering zullen we een keuze maken voor de nieuwe Taalmethode, het
abonnement van Snappet is opgezegd. We werken met alle methodes in de basis op papier en
daarnaast als verrijking of herhaling van de lesstof in de digitale omgeving van de methode.
Oudercafé
Donderdag 19 mei is het oudercafé, u bent van harte welkom voor koffie of thee, vanaf 8.30u!
Schoonmaak
Gisteravond is de school weer schoongemaakt door een groep ouders, heel hartelijk dank daarvoor!
Voor in de agenda
Oudercafé
MR vergadering
Hemelvaartweekend
Meesters-en juffendag
Tweede Pinksterdag

19 mei
25 mei
26 – 29 mei
3 juni
6 juni

Om mee af te sluiten

Met een hartelijke groet,
namens het team,
Leonie Matthijsse-Kersloot, directeur Margrietschool
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