In deKijker
Ermelo, 24 juni 2022
Beste ouders/verzorgers,
Dit is de laatste ‘In de Kijker’ van dit schooljaar. We kijken met elkaar terug op een bewogen jaar met
bezoek van de inspectie, corona in veel groepen, wisselingen in personeel. Met sommige gezinnen en
teamleden hebben we meegeleefd in tijden van onzekerheid en verdriet, we hebben met elkaar
gelukkig ook feestjes en successen gevierd, ons onderwijs verder ontwikkeld en kijken daarom
dankbaar terug.
Namens het team veel dank voor het vertrouwen dat u ons gegeven heeft. En zonder alle ouders die
zich inzetten op welke manier dan ook voor de school kunnen wij niet! Daarom hartelijk bedankt
voor uw inzet bij de tso, de schoonmaakavonden, de bibliotheek, schoolreisje, de uitjes, als MR- of
OC lid, het luizen pluizen, de was, schoonmaak bij kamp, decor maken van de musical, enzovoort!
Kamp groep 8
Deze week van maandag tot en met woensdag was
groep 8 op kamp. Het was top om zo met elkaar
plezier te maken! Dinsdagavond was het hele team
uitgenodigd voor de bbq en de bonte avond. Er was
een mooi programma met een rap, twee keer een
quiz, moppen, een goochelact en bingo. Na de bbq
werd er gezellig gevolleybald met de meesters en
juffen.

Komend schooljaar
De groepen 6 en 7 werken deze weken al op allerlei manieren aan de kennismaking met elkaar. Ze
was er afgelopen dinsdag een gezellige dag met een leuk spel en gisteren de eerste groeples van
Intraverte. Mooi om te zien!
Juf Karlijn neemt afscheid van onze school en zal na de zomervakantie op de Klokbeker werkzaam
zijn, we wensen haar veel (werk)plezier daar en bedanken haar voor alles wat ze op de Margriet
heeft gedaan!
We nemen ook afscheid van juf Annemiek. Zij werkte dit schooljaar drie dagen per week als
onderwijsassistent. Daarnaast werkte ze twee dagen op de Prof.Groenschool in Amersfoort waar ze
na de zomervakantie uitbreiding van haar dagen krijgt en met een opleiding kan starten. We zullen
haar gaan missen maar gunnen haar deze mooie kans natuurlijk van harte!

Marja Wouda is sinds oktober verbonden aan onze school als interim intern begeleider. Zij heeft veel
betekend voor de Margriet, voor het team en voor leerlingen. We wisten dat haar inzet tijdelijk zou
zijn, hebben veel van haar geleerd en gaan met deze kennis en ervaring op de ingeslagen weg verder.
De groepen 3 tot en met 8 kregen dit jaar 1x per week les van een vakleerkracht
bewegingsonderwijs, komend schooljaar krijgen deze groepn 2x per week les van een vakleerkracht
van Interactie. Een mooie kwaliteitsimpuls voor het bewegingsonderwijs op school!
Op de studiedag vorige week vrijdag hebben we teruggeblikt op dit schooljaar en ook
vooruitgekeken. We maken weer nieuwe plannen en zullen u daar na de zomer verder over
informeren. Onze eerste studiedag in september zal gaan over onze visie en missie.
Vanuit de MR (ingezonden).
Woensdag 22 juni heeft de MR de laatste vergadering van dit schooljaar gehad. We hebben daarbij
onder andere gesproken over zaken rondom de formatie en zaken die de afgelopen weken hebben
gespeeld in een aantal groepen. We hebben alle vertrouwen in de manier waarop Leonie en het team
gehandeld hebben in deze situaties. Daarnaast hebben we het verbeterplan/jaarplan geëvalueerd.
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op via
MRMargrietschool@vpcoermelo.nl. We wensen u een fijne zomervakantie toe!
De vacature voor de oudergeleding van de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, is
nog niet ingevuld. Het komende jaar gaan er onder de nieuwe bestuurder naar alle waarschijnlijkheid
ook nieuwe ontwikkelingen komen voor de scholen en de leerlingen. Wilt u hier namens de Margriet
over meedenken? De vacature vindt u hieronder.
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Ouderbijdrage TSO
Voor 100 kinderen hebben de ouders de vrijwillige bijdrage inmiddels overgemaakt, heel fijn! Is de
betaallink aan uw aandacht ontsnapt? U vindt deze in Parro bij ‘Gesprekken’.

Zomerfeest
Op vrijdag 1 juli van 15.00 -17.30 uur staat het zomerfeest gepland, van
harte welkom. We ontmoeten elkaar bij een hapje en drankje en wensen
elkaar alvast een fijne zomer.

Voor in de agenda
Kijkje in de nieuwe groep
Zomerfeestje/rapport mee
Pannenkoekenlunch/Musical en afscheid groep 8
Laatste schooldag, iedereen 12.30u vrij

30 juni
1 juli
5 juli
8 juli

Vakantierooster komend schooljaar:
Herfstvakantie: 22 t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie: 24 december t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 5 maart 2023
Goede Vrijdag en 2e Paasdag: 7 april en 10 april 2023
Meivakantie: 24 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
2e Pinksterdag: 29 mei 2023
Zomervakantie: 8 juli t/m 20 augustus 2023
Studiedagen 2022-2023 (alle leerlingen vrij):
Maandag 19 september
Dinsdag 8 november
Donderdag 23 maart
Vrijdag 16 juni

3

Om mee af te sluiten

Lofzang op de wijsheid
Al had ik al het geld van de wereld,
alle spullen en alle mogelijkheden,
als ik niet de wijsheid had
om ermee om te gaan,
dan werd het niets.
Al had ik alles te vertellen
en lag iedereen aan mijn voeten,
als ik niet de wijsheid had
om dat te hanteren,
dan zou ik gigantisch onderuit gaan.
Al haalde ik tienen voor examens
en had ik alle kennis van de wereld,
als ik niet de wijsheid had
om die toe te passen,
dan was ik maar dom bezig.
Echte wijsheid is kostbaar.
Het is een geschenk uit de hemel.
En alleen wie zichzelf niet te wijs vindt
om ervoor open te staan
zal haar vinden
Gré Brokerhof

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