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Algemeen
Gevonden voorwerpen – laatste kans!
Kijkt u morgen nog even in de gevonden voorwerpen
mand in de hal van de
school? Er liggen
weer
aardig
wat
jassen,
broeken,
gymspullen en zelfs
broodbakjes in.
Einde
van
dit
schooljaar gaan de
overgebleven spullen
naar Humanitas.
Basisonderwijs
Agenda
Datum
20 juli
21 juli
4 september

Activiteit
Grote tas mee!
Laatste schooldag alle kinderen om
12 uur vrij!
Eerste schooldag

Afscheid
Na 5 jaren neem ik afscheid als directeur van de Prinses
Margrietschool. Omdat we binnen de stichting de
afgelopen jaren hebben gewerkt met schoolcoördinatoren
ben ik wekelijks maar zeer beperkt aanwezig geweest op
school (meestal een dagdeel).
Terugkijkend op mijn periode op de Margrietschool ben ik
enerzijds teleurgesteld in het feit dat we jaarlijks werden
geconfronteerd met ziekte, vaak niet werk-gerelateerd, of
vertrek van leerkrachten, terwijl ik graag stabiliteit had
gewild voor de kinderen, maar ook voor de ouders.
Anderzijds ben ik trots op het feit dat we ondanks de
wisselingen een sterk inspectierapport hadden, dat we de
afgelopen jaren prima leerresultaten hebben behaald in
groep 8 en dat we het continurooster hebben kunnen
invoeren.
Ook ben ik bijzonder blij dat we voortdurend een beroep
konden doen op u, als ouders, wanneer we hulp nodig
hadden.
Bedankt voor de prettige samenwerking en ik wens u, de
kinderen en Immy Rorije, mijn opvolger, oprecht een
rustige en stabiele periode toe.
Dolf Dekker

Laatste schooldag
Morgen is de laatste schooldag en doen we een
vossenjacht. We beginnen om 9.00 uur.
Rond 11.25 uur is er een muzikale afsluiting van het jaar
en de Talenten: Alle groepen hebben een (afscheids-)lied
voor groep 8 en laten dit op het podium buiten horen.
U bent van harte welkom om te komen kijken en
luisteren!
Even voor 12.00 uur maken we dan een mooie boog en
zwaaien we iedereen uit die de school gaat verlaten.
Dat is ook meteen het afscheid van de leerkrachten die
onze school gaan verlaten. Om 12.00 uur zijn alle
kinderen vrij!
Tot ziens!
Ook voor mij zit het er bijna op. Samen met de kinderen,
het team en u heb ik een erg leuke, gezellige en soms ook
intensieve tijd beleefd. Er waren voldoende uitdagingen
het hoofd te bieden en ik denk dat we dat samen goed
hebben gedaan. U, als ouder, bent altijd zeer betrokken
bij uw kinderen en de school en dat maakt dat we samen
kunnen optrekken om er een leuke schooltijd van te
maken voor uw kinderen en onze leerlingen.
Ik wens jullie alle goeds toe voor het komende jaar en
zeker ook voor de verdere toekomst.
Heel hartelijk dank voor de fijne samenwerking!
Susan de Graaf
Terugblik
We kijken terug op een redelijk goed schooljaar met prima
leerresultaten en dankzij de inzet van vele helpende
handen kijken we ook terug op zeer geslaagde
activiteiten.
Net als u hadden ook wij graag wat minder ziekte op
school gehad. Gelukkig zijn alle activiteiten ondanks dat
wel door gegaan.
De sponsorloop was erg geslaagd! De leerlingenraad
heeft speelgoed besteld voor elke groep en komend
schooljaar zal de grote hal in school met dit geld een
mooie opfris beurt krijgen.
Afsluitend wensen we u een plezierige en onbezorgde
vakantie toe en we zien elkaar weer op 4 september.
Een school vol talent
Ook dit jaar zijn wij volop bezig geweest om ons
talentenprofiel ‘op de kaart te zetten’. Er zijn veel
activiteiten geweest en wij hebben u als ouders regelmatig
uitgenodigd om te komen kijken.
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Zo is wethouder Bent in september de leerlingenraad
komen openen en hadden we in oktober de opening en
afsluiting van de Kinderboekenweek. In november was er
een lampionnenshow, in december een talentenshow. In
januari zijn de groepen op stap geweest naar het
gevangenismuseum,
hunebedmuseum of de nieuwe
Kolk. In februari kon u een stukje van het ontdekpad over
afval doen als afsluiting van de natuur talent maand.
In maart waren de open dagen, in april de Koningsspelen.
In mei hielden we een sponsorloop en floorbalcompetitie.
In juni kwam de robot Nao op school en de muzikale
maand juli sluiten we vrijdag 21 juli samen af op het
schoolplein.
Alle talenten zijn aan bod gekomen en u heeft ze ook
terug gevonden op het rapport. Zo heeft het
talentenprofiel een stevige basis gekregen in onze school.

naar andere basisscholen gaan. Raivy Jansen en Finn
Stockford gaan ook van school. Veel leerplezier gewenst
op jullie nieuwe school!

Afscheid
*Team
We nemen als team afscheid van meester Hilbrand, hij
gaat met (vroeg)pensioen. Gedurende de laatste
maanden was Hilbrand ziek en we wensen hem al het
goede toe voor de tijd die komen gaat. Alle kinderen
hebben een mooie bladzijde voor hem gemaakt waarvan
een dik boek konden maken. Dank jullie wel voor ieders
inbreng!
Ook nemen we afscheid van meester Gerco, juf Irma, juf
Aletta, juf Melissa, meester Ed, juf Ellen, Jannie, Dolf,
Susan, Peter en Joke.
Alle leerkrachten blijven binnen de stichting en vliegen
naar verschillende scholen uit. We wensen hen allemaal
het allerbeste. Juf Aletta is een enorme steun geweest
voor ons dit jaar! Zij is druk bezig elders een baan te
krijgen en dat gunnen wij haar allemaal!
Door een wijziging in de organisatiestructuur binnen Kits
Primair en de gevolgen hiervan, nemen we ook afscheid
van Dolf Dekker en wensen we hem al het goede op zijn
andere/nieuwe scholen. Tevens nemen we afscheid van
Susan de Graaf, onze schoolcoördinator gedurende de
laatste jaren en we bedanken Susan voor haar tomeloze
inzet.
Veel werkplezier elders binnen de stichting gewenst
Susan!
Peter was onze conciërge op school en heeft veel werk
verzet. Nu is hij daarmee gestopt, maar hij doet best af en
toe nog eens wat op school.
Joke Smeenge was vanuit de csa (centrale
schooladministratie) voor een groot deel verbonden aan
IKC Prinses Margriet; zij draagt onze school over aan een
collega van de csa.

Lifestyle zomerprogramma vanuit de BSO

Allemaal heel hartelijk bedankt voor ieders
enthousiasme, betrokkenheid en gezelligheid!

inzet,

*Leerlingen
Groep 8: We nemen ook afscheid van de leerlingen van
groep 8. Zij gaan hun schoolcarrière vervolgen in het
voortgezet onderwijs. We wensen hen allen veel succes.
Verhuizen: Nora en Maaike Prins, Carmen en Collin Brink
en Mylène van Hoorn gaan verhuizen en zullen dus ook

Vriendendagen
Het nieuwe schooljaar 2017- 2018 gaat spetterend van
start met een Vriendendag. U heeft onlangs (11 juli) een
brief in uw mail ontvangen waarin wij u vragen voor hulp.
Indien u ons wilt helpen, kunt u het strookje onderaan de
brief, die u hebt ontvangen, mailen naar
frank.klein@kitsprimair.nl. Doet u dat uiterlijk 20 juli a.s.,
dan kunnen wij de hulp inventariseren. Aan het begin van
het nieuwe jaar ontvangt u per mail de nodige informatie.
Ingekomen:
Link/Bijlagen:

Zomervakantie
23 juli t/m 1 september 2017
Leerlingen zijn vrijdag 21 juli om 12.00 uur vrij!

KINDER- EN PEUTEROPVANG

Vandaag was al de afsluitdag voor de peuters op school.
Het is een feestelijke morgen geworden met zelfs een
blote voeten pad op het plein.
Iedereen was mooi verkleed, er hingen vlaggetjes buiten.
Het was erg gezellig!
Bijna vakantie
Vanmorgen hebben we het peuterjaar feestelijk
afgesloten.
Alle kinderen mochten verkleed komen, de mooiste
prinsessen , stoere boeven, cowboys piraten en
politieman waren van de partij, en er was een zwarte piet
op de peuteropvang vanmorgen.
We hebben eierkoeken versierd en lekker van gesmuld.
Schminken en een heus blote voeten pad, heerlijk voelen
met de voeten.
Spelen in de ballenbak en lekker even racen op het plein.
Alle papa’s, mama’s, en oma’s waren er alweer.
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Bepakt en bezakt weer naar huis.
We wensen alle peuters en hun familie een hele fijne
zomervakantie!!

Afscheid
Ook nemen we afscheid van een paar kinderen.
Nora en Maaike Prins {zij gaan verhuizen}
Toni [ 4 jaar geworden gaat naar school}
Ninthe {gaat naar groep 8}
Ruben ( 4 jaar geworden en gaat naar school)
Mylene en Fayenne {gaan verhuizen}
We zullen jullie missen.
Vakantie
In de vakantie is de opvang alle weken geopend.
Er zullen dagen zijn dat er geen opvang is, vanwege de
vakantie van de kinderen.
Samen met de andere Bso’s van Kits Primair, gaan we
elke week 1 grote activiteit doen met elkaar op de locaties
in Beilen.
Ook hebben we uitjes gepland, gaan we zomers bakken
en koken. Zomerbingo, water spelletjes etc.
Het belooft een super gezellige vakantie te worden.

Het
team
van
IKC
Prinses Margriet wenst u
een
hele
fijne
zomervakantie!!!
Een zusje
We willen Edwin Mulder en Bianca Otter en Twan
feliciteren met hun dochter en zusje Esmee

Susan de Graaf
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