In deKijker
Ermelo, 16 september 2022

Beste ouders / verzorgers,
In de afgelopen weken hebben de kennismakingsgesprekken plaatsgevonden. Fijn dat u ons hebt
verteld over uw kind en we zo samen een goede start konden maken!
Aanstaande maandag hebben we met het team een studiedag. In de afgelopen twee jaar hebben we
veel keuzes gemaakt op het gebied van ons onderwijsaanbod. Denk aan de nieuwe kleutervisie, het
werken met diverse nieuwe methodes en de focus op het didactisch handelen. Het schoolplan 20192023 gebruiken we al twee jaar niet meer als onze leidraad. Voor het nieuwe schoolplan 2023-2027
gaan we aanstaande maandag onze visie opnieuw formuleren. Deze visie ligt waarschijnlijk al
versleuteld in alle keuzes die we gemaakt hebben, daar gaan we samen woorden aangeven. Twee
doelen die we gesteld hebben zijn:
•

•

De nieuwe visie is toekomstbestendig,
richtinggevend voor de komende vier
jaar en dient als kapstok voor onze
toekomstige ambities en
besluitvorming.
De nieuwe visie geeft energie en we
zijn enthousiast over de richting die
we met elkaar opgaan.

We gaan u hiervan natuurlijk op de hoogte
houden! Maandag worden we begeleid door
Miriam van Etteger van het CPS. Samen met
haar hebben we met 4 teamleden deze dag
voorbereid.

Oproep vrijwilligers schoolbibliotheek
– Herhaalde oproep! Sinds dit voorjaar hebben we een prachtige bibliotheek op school. Op dinsdag van 13.00u tot 14.30u
en op vrijdag van 8.30u tot 10.30u kunnen kinderen met hun schoolbibliotheekpas boeken lenen in
de bibliotheek. Tijdens deze momenten zijn vrijwilligers aanwezig. We zijn nog op zoek naar enkele
vrijwilligers (dit kunnen (groot)ouders of andere bekenden van de school zijn) om de bibliotheek te
bemensen, u bent dan ongeveer eens per 2 weken op dinsdag of vrijdag aan de beurt.
Wat houdt het in:
•
•
•
•
•

De boeken scannen die geleend worden.
De ingeleverde boeken weer terugzetten.
De bibliotheek aantrekkelijk en netjes houden.
Kinderen helpen met de juiste boeken zoeken.
Nieuwe boeken toevoegen aan het computersysteem

Vrijwilligers krijgen een uitgebreide uitleg van de werkzaamheden voor dat zij beginnen.
Bent u geïnteresseerd, mail dan naar Wilja, leerkracht groep 3, wiljawolfs@vpcoermelo.nl
Vrijwillige ouderbijdrage
Afgelopen week heeft u via Parro een betaalverzoek ontvangen voor de vrijwillige ouderbijdrage. De
OC (oudercommissie) besteedt dit geld o.a. aan de vieringen van Sinterklaas, Kerst en Pasen, wat
eten en drinken bij diverse sportactiviteiten, een bijdrage aan kamp en afscheidsavond van groep 8,
etc. Fijn dat we al de helft van het benodigde bedrag binnen hebben! Er zijn zelfs enkele ouders die
iets extra’s hebben overgemaakt, super fijn! U kunt het bedrag ook zelf naar beneden bijstellen, alle
begrip daarvoor!
Ook wanneer ouders niet in staat zijn om aan bovenstaande zaken bij te dragen, kan een leerling
altijd aan alle activiteiten mee doen. Mogelijk is de OC wel genoodzaakt om de activiteiten aan te
passen wanneer de ouderbijdrage lager is.
Enquête schoolfotografie
Afgelopen dinsdag ontving u onderstaande mail. Heeft u nog niet gereageerd, wilt u dat dan alsnog
doen? Alvast bedankt!
Wij willen graag inzicht krijgen of u tevreden bent over de schoolfotografie. Over de kwaliteit, de
prijzen, de frequentie van de verschillende foto's. Ook zijn we benieuwd naar uw eventuele
suggesties. De uitkomsten van de enquête zullen wij gaan evalueren. En op grond daarvan beslissen
we hoe we verder gaan met de schoolfotografie. Hierover wordt u uiteraard geïnformeerd.
Het duurt niet lang om de enquête in te vullen, het zijn maar een paar vragen. Wij zouden het erg op
prijs stellen als u dit zou willen doen. Uw ingevulde enquête komt terug bij school en wordt niet met
derden gedeeld. Graag uw reactie uiterlijk vrijdag 23 september insturen.
Klik op onderstaande link om de (korte) enquête in te vullen.
Enquête schoolfotograaf (google.com)
Stagiaires
In de komende weken zullen er zes stagiaires starten in de school. Zij komen van diverse opleidingen.
We vinden het fijn dat ze bij ons praktijkervaring opdoen en zich verder ontwikkelen en bieden graag
onze begeleiding. Als team leren wij op deze manier ook van onze stagiaires. Regelmatig leest u in de
nieuwsbrief een voorstelberichtje van één of meer studenten.
Graag wil ik mij even voorstellen. Misschien kent u mij al wel. Mijn
naam is Daphne Rameau en ik ben 21 jaar oud. Ik woon in Harderwijk
samen met mijn broertje en ouders. Ik ben vierdejaars PABO student
aan de Marnix Academie te Utrecht. Vorig jaar heb ik met veel plezier
stage mogen lopen in groep 5 en dit schooljaar mag ik mijn LIO-stage
(eindstage PABO) lopen in groep 5. Ik zal de maandagmiddag, dinsdag
en woensdag voor de klas staan en ik heb er ontzettend veel zin in. Nog
even iets over mijzelf. Ik zit al ongeveer 10 jaar op volleybal en ik hou
van reizen. Natuurlijk moet ik als student ook wat geld verdienen en
ben dus werkzaam bij de Jumbo Tweelingstad in Harderwijk achter de
kassa.
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Hallo, mijn naam is Nathalie en ik ben 18 jaar. Ik kom uit Nijkerk en zit in het
tweede jaar van de voltijd opleiding leraar basisonderwijs op de Christelijke
Hogeschool Ede. Het komende half jaar loop ik in ieder geval elke maandag
en af en toe een week stage in groep 3 bij juf Wilja en meester Simon. De
tweede helft van het jaar ben ik elke maandag en dinsdag en af en toe een
week in groep 4 bij juf Alie en juf Ellen.
Mijn hobby’s zijn onder andere turnen en tekenen. De reden dat ik voor het
onderwijs heb gekozen, is het werken met kinderen. Ik vind het belangrijk dat
kinderen met plezier naar school kunnen gaan en hoop hieraan bij te kunnen
dragen. Ik heb in ieder geval heel veel zin in het komende jaar en kom gerust
naar mij toe als je nog vragen hebt!
Groetjes Nathalie

Hoi, ik ben Manon en ik ben 18 jaar. Ik woon samen met mijn ouders in
Amersfoort. Ik zit op de Marnix Academie in het derde jaar. Dit is voor mij de eerste
keer dat ik stage loop op een dorpsschool, dus ik ben heel erg benieuwd welke
uitdagingen dit met zich mee brengt voor mij! Elke donderdag en vrijdag loop ik
mee in de klas van meester Simon en meester Jack (groep 7/8). Een paar keer per
jaar heb ik een stageweek, dus dan zal je mij wat vaker zien rondlopen. Spreek me
gerust aan voor een praatje

Ik heb erg veel zin in de komende tijd!

Schoonmaak door ouders (ingezonden)
Beste ouders,
Ook dit jaar gaan we samen de lokalen voor onze kinderen geregeld schoonmaken. Na elke vakantie,
en 1 of 2x extra, gaan we met een groepje ouders aan de slag. Ik ga binnenkort het rooster maken.
Meestal komt elk gezin 1x aan de beurt per jaar.
Kan of wil je dit jaar niet op het schoonmaakrooster? Meld je dan voor 24 september a.s. af via 06 23
91 75 95 of via hoplinda@hotmail.com.
Afmelden doe je per schooljaar. Als je dus eerder al eens hebt afgemeld, moet je dat voor dit jaar
opnieuw doen.
Het rooster wordt via mail of Parro met jullie gedeeld.
Hartelijke groet, Linda de Vries

Schoolreisje
De schoolreisjes staan gepland op 20 oktober. Het was de afgelopen weken een hele puzzel om dit te
organiseren, we schrokken namelijk enorm van de hoge prijzen in de offertes. Dit houdt met name
verband met de grote stijging van de kosten voor het vervoer. Vorig jaar hebben we met elkaar en in
overleg met de MR nieuwe afspraken gemaakt over de schoolreisjes. Zo kan deze het ene jaar een
meer educatief karakter hebben en het andere jaar meer op plezier en samenzijn gericht. Als
richtlijn hebben we afgesproken dat de kosten per leerling tussen 20 en 25 euro bedragen. De
bedragen in de offertes waren echter veel hoger. Inmiddels is het voor de meeste groepen (groep
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7/8 is er nog mee bezig) gelukt om ons aan deze richtlijn te houden. Hiervoor hebben we soms een
andere keuze voor de bestemming moeten maken. Ook is er een ouder die ons helpt vanwege zijn
connecties met een busmaatschappij. Daar zijn we heel blij mee.
Met de OC is bovenstaande ook besproken, zij zullen per leerling net als andere jaren 3 euro
bijdragen aan het schoolreisje vanuit de vrijwillige ouderbijdrage, ook dit helpt mee om de kosten
voor u iets lager te houden.
Via de groepsleerkracht wordt u in de komende weken geïnformeerd over het schoolreisje op 20
oktober, de bestemming en de kosten daarvoor. Iedereen wordt getroffen door de stijging van de
kosten voor levensonderhoud en energie, mocht het u niet lukken om het bedrag (in zijn geheel) te
betalen, komt u dan even bij me of laat het via de mail weten! Wij begrijpen dat heel goed in deze
dure tijd! (En natuurlijk ga ik hier discreet mee om.) Alle kinderen gaan mee op schoolreisje, niemand
wordt uitgesloten.
De factuur voor het schoolreisje ontvangt u direct na de herfstvakantie.

Jeugd- en gezinswerker (ingezonden)

Via deze weg willen ik mij graag aan je voorstellen en je informeren over het inloopspreekuur bij je kind(eren)
op school.
Voorstellen
Mijn naam is Petra Smit, afgestudeerd als maatschappelijk werker en sinds 14 jaar werk ik in de gemeente
Ermelo. In eerste instantie was ik als schoolmaatschappelijk werker betrokken bij de basisscholen in Ermelo,
Putten en Oldebroek en sinds 7 jaar ben ik werkzaam als jeugd- en gezinswerker op 4 basisscholen, waaronder
de Margrietschool. Ik ben regelmatig aanwezig binnen de school van je kind(eren).
Als je als ouder/verzorger een vraag hebt over opvoeden en/of opgroeien dan kan ik, als je het fijn vindt, met je
meekijken of meedenken.
Opvoeden
Opvoeden gaat niet altijd vanzelf en kan soms best lastig zijn. Je bent ouder/verzorger en kunt je zorgen maken
om de ontwikkeling van je kind. Wat is er aan de hand? Wat doe je wanneer je kind bijvoorbeeld niet luistert,
driftbuien heeft, niet lekker in haar vel zit of opvallend gedrag vertoond? Op zo’n moment kan het fijn zijn als
er iemand met je meekijkt en meedenkt en je tips en adviezen kan geven.
Heb je een vraag over opvoeden of opgroeien, loop dan gerust binnen tijdens het inloopspreekuur, ik denk
graag met je mee!
De interne begeleider of leerkracht kan ook allerlei vragen aan mij voorleggen wat betreft het gedrag van een
kind, de sociaal-emotionelen ontwikkeling en/of vragen rondom het aanbod van hulpverlening.
Het is van belang dat een kind zich veilig voelt op school en zich kan ontwikkelen op zijn eigen tempo/niveau,
graag draag ik mijn steentje hieraan bij.
Inloopspreekuur
Tijdens het inloopspreekuur op dinsdag 15 november en donderdag 24 november ben ik op de Margrietschool
aanwezig en kun je mij vinden in de teamkamer. Ook is het mogelijk om via de interne begeleider, Rozemarijn
Sluijter een afspraak te maken. Je kunt ons ook rechtstreeks bellen (0341-799909) of mailen

4

(info@cjgermelo.nl) en er is dagelijks een inloopspreekuur bij het CJG aan de Dr. van Dalelaan 12 (bij het
consultatiebureau).

Nog vragen?
Stel ze gerust aan de leerkracht van je kind, de intern begeleider, of loop binnen tijdens een inloopspreekuur.
Wie weet zien we elkaar snel en kan ik me persoonlijk aan je voorstellen.

Voor in de agenda
Studiedag, alle leerlingen vrij
MR vergadering
Opening Kinderboekenweek
Schoolreisjes

19 september
27 september
3 oktober
20 oktober

Om mee af te sluiten

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