
 

Nieuwsbrief 

11-11-2021 

Voorwoord 
 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Prinses 
Marijkeschool,  
 
Voor u alweer de derde nieuwsbrief van dit schooljaar. De 
afgelopen periode stond weer vol met allerlei activiteiten; van het 
leren trompet spelen tot het zoeken naar kabouters in het bos, het 
schilderen van het plein tot het planten van ruim 2000 bomen in 
Borselle. Is er daarnaast ook nog uit de boeken en schriften 
gewerkt? Jazeker! Onze leerkrachten praten u bij in het 
oudergesprek.  

Veel plezier met lezen! 
Mede namens het team, 

Stephan Schouten (dir). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agenda: 

Oudergesprekken 
8 t/m 12 nov 

Verbouwing plein 
22 nov 

Muzieklessen 
Toonbeeld 
1 nov t/m 9 dec 

Viering Sinterklaas 
1 dec 

 

 
 

  



 

 

 
Herfstbezoek aan het bos in groep 1/2  
Op 2 november jl. zijn onze kleutergroepen voor een natuurles naar het bos geweest. Er is druk gezocht naar 
paddenstoelen, kabouters, blaadjes en takken. Daarna is er in de klas gewerkt aan het thema herfst. Het was 
een mooie dag! 
 

 
 
 

 

 

 

 
Verbouwing plein 
Zoals u heeft kunnen zien krijgt ons plein steeds meer kleur. In de vorige 
nieuwsbrief heeft u kunnen zien welke plannen we hebben. In de 
tussentijd is juf Harmien met de Kindraad gestart aan het schilderen van het 
fietsenhok en zijn de lijnen op het speelveld ook opnieuw geschilderd. 
Op het moment van schrijven worden de baskets vernieuwd met nieuwe boarden en netten. 
Wat is het toch fijn dat we zulke handige ouders hebben op onze school! Zodra het plein af is willen zullen we 
een feestelijke opening verzorgen! 

Nationale Boomplantdag 
Op 10 november, gisteren, was het Nationale Boomplantdag. Vanuit de Rotaryclub 
Westdorpe-Zelzate / Euregio zijn wij samen met nog twee andere scholen uitgenodigd om 
ruim 2000 bomen te planten in Borselle (links van de tolpoortjes Westerscheldetunnel). 
We werden om 09.00u opgehaald door een bus en rond half 10 werden de eerste 
boompjes in de grond gestoken. De boswachter was blij met zoveel hulp!  
We hopen dat de kinderen op deze manier iets bewuster zijn geworden van het milieu en 
natuurlijk een leuke ervaring hebben opgedaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Schoolfruit 
Wij mogen dit jaar weer mee doen met de landelijke actie 
“schoolfruit”. Vanaf komende week zullen wij iedere maandag 
fruit ontvangen, dat we vervolgens op een woensdag of 
donderdag verdelen onder onze leerlingen. Het doel hiervan is 
naast een lekker hapje, de kinderen kennis te geven van de 
verschillende soorten fruit. We zullen extra goed letten op de 
hygiëne.  

Muzieklessen Toonbeeld 
In de maand november en december hebben we op onze school muzieklessen. In groep 1 t/m 4 is er iedere 
maandag een muziekoriëntatie, waarin de kinderen kennis maken met verschillende soorten muziek en 
liedjes. Er wordt daarbij veel gezongen. Op donderdag krijgen de groepen 5 t/m 8 les in het spelen van 
verschillende instrumenten. Zo zijn er groepjes bezig met het bespelen van cello’s, gitaren, trompetten en 
blokfluiten! De instrumenten mogen zelfs mee naar huis genomen worden om thuis verder te oefenen. De 
kinderen hebben zelf kunnen kiezen voor een instrument. Dit alles is verzorgd door Toonbeeld uit Terneuzen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds enige tijd mogen we weer ouders in de school ontvangen. We hebben hierdoor het stukje beleid rondom 
hoofdluis weer opgestart. Na iedere vakantie wordt er bij alle kinderen en medewerkers even op het hoofdje 
gekeken. Dit ter preventie van een eventuele uitbraak in een klas.  
Jammer genoeg is dit nooit tegen te houden. Iedere school, ieder jaar, krijgt er mee te maken. 
Sinds lange tijd is er op de Prinses Marijkeschool, net zoals in de hit serie, een team van luizenmoeders die 
komen luizenpluizen. Voor dit team doen we nu een oproep. Zijn er ouders die tijd en zin hebben om dit team 

te versterken, dan horen we dat graag! De spoeling is dun       

 


