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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Prinses
Marijkeschool,
In deze tweede nieuwsbrief lezen jullie waar we de afgelopen
periode mee bezig zijn geweest op school en werpen we alvast
een blik op de periode na de herfstvakantie. De eerste weken van
het schooljaar zijn voorbij gevlogen en wat is het fijn om jullie weer
te ontvangen in de school. De schoolreis is goed verlopen en wat
hebben de kinderen genoten. De kennismakingsavond was wat
ons betreft ook een succes. Er was een grote opkomst! Dank jullie
wel. De komende weken staan in het thema van kindgesprekken.
Veel plezier met lezen!
Mede namens het team,
Stephan Schouten (dir).
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Agenda:
06/10 Studiedag

15/10 Einde
Kinderboekenweek

23/10 Start
herfstvakantie

Weerbaarheidslessen
De weerbaarheidslessen zijn nog in volle gang. In de laatste week voor de herfstvakantie is les 6, tevens de
voorlopig laatste les. We gaan daarna de lessen evalueren en indien gewenst verkennen we de
mogelijkheden om hier een vervolg aan te geven.
Kindgesprekken
De komende twee weken voeren we op school met de kinderen een
Kindgesprek. In dit gesprek, tussen leerkracht en leerling, praten we over het
welzijn en welbevinden van de kinderen. Kom je tot leren? Waar ben je goed
in? Hoe gaat het met je? Wat wil je nog leren? Wat heb je daarvoor nodig?
Er zal ook een terugkoppeling plaatsvinden richting thuis. Onderwijs lukt
namelijk alleen goed als ouders en school goed samenwerken. Vraagt u
gerust aan uw kind(eren) of zij al aan de beurt zijn geweest.
Studiedagen
Eind september en begin oktober zijn er, kort op elkaar, verschillende
studiedagen geweest. We hebben met ons team hard gewerkt aan hoe we
onze school kunnen verbeteren. De volgende studiedag staat gepland in
februari. De kinderen hebben dan tot 12.00u les. Ter zijne tijd komt hier meer
informatie over.
Kinderboekenweek
Deze week staat in het thema van de
Kinderboekenweek. Het thema is “worden wat je
wil”. Ziet u dat dit heel iets anders betekent dan
“wat wil je worden?”. “Worden wat je wil” zegt
namelijk ook iets over het nastreven van je
dromen en doelen. Mooi thema om over te praten
tijdens bijvoorbeeld het avondeten.
Verbouwing aan het schoolplein
De tweede verbouwing aan het schoolplein staat
gepland medio november/december. Wat kunt u zoal verwachten?
Op de tekening ziet u onder andere een kweektuin, waar we ieder jaar met
de kinderen seizoengroenten kunnen kweken (pompoen, courgette). Er komt
een kruiptunnel, een bewegingsbaan en als klap op de vuurpijl zal juf
Harmien een muurschildering maken met behulp van onze leerlingen uit de
kindraad.

