
  

    

 

 

Belangrijke data 

- 14 september - 18 september: 
kennismakingsgesprekken telefonisch 

- 21 september-25 september:  
Lekker Fit week 

- 30 oktober:  Start Kinderboekenweek 
- 18 oktober: studiemiddag leerlingen na 

12 uur vrij 
- 19 oktober: start herfstvakantie 

 

 

Start schooljaar 

Ondanks alle coronamaatregelen zijn we het 

schooljaar weer goed gestart. Wij zijn blij dat we 

bijna alle kinderen weer op school hebben 

mogen verwelkomen. We gaan er een mooi jaar 

van maken met elkaar. 

 

Baby nieuws: 

Voor de vakantie hebben wij u al kunnen 

vertellen dat juffrouw Jojanneke en juffrouw 

Rachel waren bevallen van een dochter. Vol 

spanning zaten wij toen te wachten op nieuws 

van juffrouw Eline. Op 17 juli is juffrouw Eline 

bevallen van een dochter, Jolie. Het gaat goed 

met de juf en met Jolie. Wij wensen juffrouw 

Eline heel veel geluk toe met haar gezin. 

 

Voorschools- en schoolmaatschappelijk 

werk: 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Graag wil ik mezelf voorstellen. Mijn naam is 

Femke de Kok en sinds september 2020 ben ik 

werkzaam op de Prinses Margrietschool als 

(voor) schoolmaatschappelijk werker. Tevens 

werk ik op een andere basisschool in 

IJsselmonde. Eerder heb ik gewerkt in een 

wijkteam in Rotterdam Zuid en ervaring 

opgedaan bij Jeugdbescherming Rotterdam 

Rijnmond.  

(Voor) Schoolmaatschappelijk werk is er voor 

kortdurende begeleiding, ondersteuning en 

advisering aan ouders, kinderen en school. 

U kunt mij bereiken via de leerkrachten, 

pedagogisch medewerkers , intern begeleider of 

rechtstreeks (zie de gegevens onderaan). 

Er hoeft niet altijd iets ernstigs aan de hand te 

zijn. Soms is luisteren of het geven van advies al 

genoeg. 

U kunt bij mij terecht voor:  

- opvoedingsvragen 
- ontwikkeling van uw kind 
- gedragsproblemen 
- informatie over hulpverlenende 

organisaties 
- zaken die van invloed kunnen zijn op het 

welzijn van uw kind (huiselijk geweld, 
echtscheiding, rouwverwerking, omgaan 
met pesten etc.) 
 

Soms is een gesprek voldoende om weer verder 

te kunnen. In andere gevallen zijn er meerdere 

gesprekken nodig met u, uw kind en/of de 

leerkracht of een observatie in de klas. Ook kan 

het zijn dat een andere vorm van hulpverlening 

beter aansluit en kan ik u de weg wijzen naar de 

meest passende hulp. 

Mocht u vragen hebben over uw kind, neemt u 

dan gerust contact met mij op. De hulp is 

vrijwillig en kosteloos. 

 

Met vriendelijke groet, 

Femke de Kok 

( Voor ) Schoolmaatschappelijk werker  

Emailadres: smw@margrietsportlaan.nl 

Aanwezig op maandag van 13-16 uur (oneven 

weken) en op donderdag de hele dag. 



  

    

 

 

Overblijfouders gezocht 

Juffrouw Claudette is op zoek naar twee 

overblijfmoeders. Mocht u haar kunnen helpen, 

neem dan even contact op met juffrouw 

Claudette. 

 

Afsluiting Kinderboekenweek 

In de kalender heeft u kunnen lezen dat we dit 

schooljaar de Kinderboekenweek ’s avonds met 

ouders wilden afsluiten. Helaas kan deze 

afsluiting door corona niet doorgaan. De 

commissie gaat zich nu buigen over een 

alternatieve afsluiting. Dit zal jammer genoeg 

wel onder schooltijd zijn en zonder ouders. 

 

Inloop 

Voorlopig kunnen ook de geplande ouderinlopen 

niet doorgaan in verband met corona. Mochten 

de ouderinlopen weer van start gaan, dan hoort 

u dit uiteraard van ons. 

 

Rekenen 

Op de laatste vrijdag van de vakantie heeft ons 

team een studiedag gehad over de nieuwe 

rekenmethode. Wij zijn bekend met de methode 

Wereld In Getallen maar de vernieuwde versie 

kent een andere aanpak. Dit schooljaar zullen 

nog een aantal studiedagen in het teken staan 

van de implementatie van de nieuwe methode. 

 

 

Vriendelijke groet, 

 

Hélène Teijl 

 

 

 

 


