In deKijker
Ermelo, 18 november 2022
Beste ouders / verzorgers,
De eerste oudergesprekken zijn afgelopen week gevoerd, fijn om zo samen te kunnen spreken over
de ontwikkeling van uw kind(eren). Bij het oudercafé was er een mooie mix van ontmoeting en delen
waar we als school mee bezig zijn.
Deze weken staan op school o.a. in het teken van Sinterklaas. Op vrijdagmiddag wordt al hard
geoefend voor de kerstmusical!

Oproep; broertjes en zusjes aanmelden!
Zoals al eerder geschreven, ontvangen we veel nieuwe ouders die voor een rondleiding en
kennismakingsgesprek langskomen, daar zijn we blij mee, maar brengt ook vragen met zich mee over
de groei van de school. We hebben immers een compact gebouw met maar 8 lokalen. Om in ieder
geval broertjes en zusjes van onze huidige leerlingen een plekje te kunnen bieden, wil ik u dringend
vragen uw zoon of dochter aan te melden als hij of zij 4 jaar wordt in dit schooljaar of schooljaar
2023-2024. U vindt het aanmeldformulier hier: Aanmeldformulier-Margrietschool-VPCOErmelo.versie-november-2021.pdf (margrietschoolermelo.nl)
U kunt natuurlijk op school ook een papieren aanmeldformulier ophalen.
Update wateroverlast!
U heeft het vast wel gehoord van uw kind(eren), sinds deze week hebben we een paar keer last
gehad van wateroverlast in onze school. Er liggen her en der plasjes water op de grond.
Waar deze wateroverlast vandaan komt, is voor ons een raadsel. Daarom
hebben we een loodgietersbedrijf ingeschakeld. Helaas kan dit bedrijf pas
dinsdag langskomen. Nu maar hopen dat we het dit weekend een beetje
droog houden, ondanks de voorspelling. Dus we houden hoop dat we de
voetjes in ieder geval drooghouden tot dinsdag.
Ik houd u op de hoogte!

CJG
Ook aanstaande donderdag 24 november is er een inloopspreekuur van het CJG in de teamkamer
van 15.00u-17.00u. Ciska van ’t Land stelt zich hieronder aan u voor:
Hoi allemaal. Ik ben Ciska van ’t Land en werk voor het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG). Ik heb ruim 15 jaar ervaring als ambulant begeleider; in die rol heb
ik gezinnen en kinderen begeleid met zeer uiteenlopende hulpvragen. Het
opvoeden van kinderen kan immers best ingewikkeld zijn.
Na mijn studie HBO Pedagogiek ben ik aan de slag gegaan bij het CJG als
Jeugd- en Gezinswerker. Nu mag ik ook nog eens contactpersoon voor deze
prachtige school zijn! Ik zal in die rol regelmatig op school aanwezig zijn. Je kan
mij dan uiteraard benaderen voor vragen over opvoeden en opgroeien.
Ik kijk en denk dan graag met je mee.
Wat mij betreft dus tot gauw! c.vantland@cjgermelo.nl

Speelgoed voor schoolplein door OC (ingezonden)
De oudercommissie heeft speelgoed aangeschaft voor op het
schoolplein. Door Corona konden veel activiteiten niet plaatsvinden.
Hierdoor is er budget overgebleven waar de OC in overleg met school
speelgoed voor heeft gekocht: ballen, badmintonsetjes en springtouwen.
Dit is samen met een opbergcontainer in Margrietschoolstijl na de
herfstvakantie op school gebracht.
Er is nog budget gereserveerd voor nieuw speelgoed en/of voor
vervanging van, zodat dit schooljaar nog e.a. aangeschaft kan worden.
Oudercommissie
Schoolreis factuur groepen 1/2, 5 en 6
Via Parro is er een betaalverzoek verstuurd. Is deze melding aan uw aandacht ontsnapt, wilt u dan
alsnog het gevraagde bedrag overmaken? Lukt het om persoonlijke redenen niet om bij te dragen,
geeft u dat dan aan bij de leerkracht of Leonie Matthijsse.
Online opvoeden
Steeds jonger hebben kinderen toegang tot de onlinewereld. Als school besteden we hier ook
aandacht aan, bijvoorbeeld via het programma MediaMasters. Het meeste wat kinderen online
doen, gebeurt na schooltijd, maar vaak wel in groepsapps die gelinkt zijn aan de klas. Dara hebben
wij als leerkrachten geen zicht op. Dit biedt een wereld vol mogelijkheden en kansen maar is ook
nieuw terrein. En daarin is de onlinewereld net als de wereld om ons heen, kinderen leren door een
goed voorbeeld, de hulp van anderen en soms ook door het maken van fouten. Als ouder/verzorger
speelt u hierin een belangrijke rol.
Er zijn diverse manieren om hier thuis aandacht aan te besteden. Bijvoorbeeld door goed
voorbeeldgedrag, het gebruiken van apps voor ouderlijk toezicht zoals Google Family Link en
duidelijke afspraken rondom online gedrag.
Een belangrijk aspect is het met grote regelmaat meelezen met wat er geplaatst en gezegd wordt, zo
heeft u zicht op wat er online gebeurt, hoe de communicatie verloopt en kunt u op tijd bijsturen of
ingrijpen waar nodig. Kijk voor meer informatie op: Mediaopvoeding | Nederlands Jeugdinstituut
(nji.nl)
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Personeel
Per 1 januari 2023 gaat Herma Zandbergen met pensioen. Dit schooljaar heeft ze geen eigen groep,
maar voert allerlei ondersteunen de werkzaamheden uit, waar we heel blij mee zijn. Op donderdag
12 januari gaan we haar een mooie afscheidsdag geven, u word daar later nog over geïnformeerd.
Sinds twee weken is Joke van Til aan het re-integreren op de Margriet als leerkrachtondersteuner
voor 2 keer 4 uur per week. Veel kinderen hebben haar al even gezien. Fijn dat dit zo kan!
Deze week is er een vacature gepubliceerd voor bestuurder VPCO. Momenteel is Jessica van Zuidam
onze interim-bestuurder, daar zijn we als VPCO blij mee. Nu kunnen we rustig op zoek naar een
bestuurder met vaste aanstelling. U vindt de vacature hier: Bestuurder - B&T (vbent.org)
Kerstviering
Op dinsdagavond 20 december vieren we kerst met elkaar in de
Immanuelkerk, de uitnodiging volgt!
Voor in de agenda
MR vergadering
Oudergesprekken & spreekuur CJG
Sinterklaas, alle groepen om 12.30u vrij
Kerstviering ’s avonds
Alle groepen om 12.30u vrijdag
Kerstvakantie
Afscheid juf Herma

22 november
15 en 24 november
2 december
20 december
23 december
24 december t/m 8 januari
12 januari

Om mee af te sluiten

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