
 

Nieuwsbrief 

09-09-2021 

Voorwoord 
 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Prinses 
Marijkeschool,  
 
De kop is eraf! We zijn de afgelopen week weer begonnen en oh 
wat is het toch fijn om iedereen weer terug te zien. Ik wil iedereen 
een heel fijn schooljaar wensen, waarin we een heleboel plezier 
maken, hard werken, hard ontspannen en vooral kunnen groeien!  
 
We zijn heel blij dat afgelopen jaar veel nieuwe gezinnen een weg 
naar onze school heeft gevonden. Een speciaal welkom voor hen.  
 
Via deze weg zal ik jullie maandelijks rond de 10e van de maand 
een nieuwsbrief sturen, met daarin de hoogtepunten van de 
maand.  

Veel plezier met lezen! 

Gr. Stephan Schouten (dir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Agenda: 

13/9 start 
weerbaarheid 

17/9 schoolreis 

21/9 
kennismakingsavond 

22/9 ouderraad 
jaarvergadering 

29/9 studiedag 

 
 

  

Prinses Marijkeschool 
Marijkestraat 1 
4571 VW Axel 
stephanschouten@elevantio.nl 



 

 

 

Weerbaarheidslessen 
Vanaf komende week krijgen de groepen 3 t/m 8 in totaal 6 weken 
weerbaarheidsles van Saïd en Faouzi Karkach. Saïd is een ervaren trainer op het 
gebied van weerbaarheid, zowel fysieke als mentale. Zijn zoon Faouzi komt hem 
ondersteunen. 
 
Schoolreis 
Volgende week vrijdag gaan we op schoolreis naar Bobbejaanland. De informatie 
over het vertrek en terugkomst volgt. We hopen op een veilige, zonnige dag. 
Mocht u nog niet betaald hebben, wilt u daar dan alstublieft aan denken? 
Stichting leergeld is tevens te bereiken als u hier hulp bij nodig heeft. 

                

GGD heeft weer spreekuur op school 
Iedere 3e dinsdag van de maand houdt de GGD een inloopspreek(half)uur. Tussen 14.00 en 14.30 kunt u bij 
ons op school terecht als u vragen heeft voor de GGD. 

Kennismakingsavond 
Zoals het er nu naar uitziet kunnen we op dinsdag 21 september een kennismakingsavond organiseren. 
Tijdens deze avond is het mogelijk om met uw zoon/dochter naar school te komen om een rondje te doen in 
de school/klas. Uw zoon/dochter kan dan zijn of haar lokaal laten zien en vertellen waar zij in de klas mee 
bezig zijn. U kunt op dat moment natuurlijk ook even kennismaken met de leerkracht.  
Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk met welke maatregelen we die betreffende avond te 
maken hebben. U hoort hier uiteraard spoedig meer over! 

Ouderraad jaarvergadering 
Altijd al willen weten wat lid zijn van de ouderraad nou eigenlijk betekent? Dan bent u van harte welkom om 
aan te sluiten bij de eerste vergadering op 22 september. Zodra het tijdstip bekend is hoort u van mij. 

Studiedag 
Op woensdag 29 september zijn onze leerlingen vrij. Wij gaan met het team aan de slag om de kwaliteit van 
onze school te verbeteren. Het thema van de dag is ‘doen we wat we moeten doen en doen we dat op de 
beste manier?’.  

Parro 
Hopelijk is het bij iedereen gelukt om de Parro app gereed te krijgen voor het nieuwe schooljaar. Als u hier 
problemen mee ondervindt, dan help ik u graag! 

 

 


