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Het onderzoek naar het verbeteren van de verkeerssituatie voor de school is afgerond.
Er zijn 3 opties uitgekomen, die allemaal uitgevoerd zouden kunnen worden zonder dat het
onveiligheid vergroot. (dat was wat men moest onderzoeken)
Optie 1: Er zijn een aantal kleine wijzigingen in de verkeersomgeving van de school. Bijvoorbeeld drempels aan het begin van het pad en het toevoegen van wat paaltjes extra.
Optie 2: Wijzigen van de situatie met parkeren en fietsen aan de kant van de gymzaal.
Optie 3: Verleggen van het pad naar de andere kant, achter de bomen en achter de voetbalkooi.
De opties zijn heel erg verschillend. Van kleine ingrepen naar hele grote. De laatste is voor ons de meest
wenselijke situatie. De andere opties zijn niet goed genoeg. Helaas is ook de boodschap dat er voor de
laatste optie momenteel geen geld is. In het voorjaar wordt er in de raad weer gesproken over het verdelen van de verkeersbudgetten, dus tot die tijd zal er geen uitspraak gedaan worden over ons pad.
Verder gaf het wijkbureau aan dat er ook weinig meldingen liggen voor dit verkeerspunt. Dat komt natuurlijk doordat het steeds net goed gaat. Eigenlijk zouden we alle incidenten die we zien gebeuren moeten
melden bij het meldpunt. Als er maar veel meldingen liggen, hebben we de aandacht van de gemeente
voor dit punt. Ziet u bijna een ongeluk gebeuren, rijd er weer een auto over het pad, meld dit dan bij de
gemeente. Dat kan via verkeer.en.vervoer@utrecht.nl of klik hier. Wij laten dit natuurlijk niet liggen, en
willen actie ondernemen. U hoort hier rond januari meer over! Wilt u helpen? Graag! Laat het dan even
aan Ingrid weten.
Buurtsportclub
In december start de buurtsportclub weer. In de buurtsportclub kan je 10x lekker sporten voor een klein
prijsje. Met de sportclubs heb je al kennisgemaakt tijdens de brede school activiteiten of tijdens de clinics
die tijdens de gymles gegeven worden. Klik hier om naar de website te gaan om je in te schrijven. Gauw
doen hoor, want de inschrijvingen lopen al en vol=vol! In de bijlage zie je de folder en het rooster.
Tip: weekend van de wetenschap 6,7 en 8 oktober
In het weekend van 7 en8 oktober stellen verschillende bedrijven, instellingen, musea en universiteiten hun deuren open voor kinderen en volwassenen. U kunt naar
lezingen luisteren, kinderen kunnen allerlei onderzoeken bekijken of zelf uitvoeren.
Leuke tip voor nieuwsgierige kinderen (en nieuwsgierige ouders) Klik hier voor meer
informatie!

Voorstellen nieuwe teamleden; Suzanne
Mijn naam is Suzanne Hesseling, ik ben 27 jaar oud en ik woon net een jaartje in
Utrecht. Dit schooljaar ben ik gestart op de Prinses Margrietschool waar ik juf Noortje
vervang tijdens haar zwangerschapsverlof voor groep 6 en groep 8. Maandag t/m donderdag geef ik les hier op school en op de vrijdag sta ik ook nog op de Maaspleinschool
voor groep 7. Afgelopen jaar heb ik mijn studie afgerond aan de PABO in Groningen en
daarna ben ik in het mooie Utrecht komen wonen. Ik heb er onwijs zin in om de scholen in Utrecht te leren kennen en al helemaal om te beginnen op de Prinses Margrietschool !
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Kinderboekenweek: gruwelijk eng!! Wij besteden natuurlijk ook weer aandacht aan de Kinderboekenweek! Lekker veel lezen, leuke activiteiten en een wedstrijd waarbij je een gouden bril kan winnen!
Ook in de bibliotheek zijn er leuke activiteiten, je kan bijvoorbeeld naar een griezelgala in de centrale
bibliotheek in de stad. Of kan je op 15 oktober je boeken ruilen op centraal station. Veel griezelplezier!

Jumbo spaar voor school actie van 4 oktober tot eind november.
Vanaf woensdag 4 oktober kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke besteding van €10,ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk
extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. De deelnemende Jumbo is helaas niet de
Jumbo die vlak bij ons is. De Jumbo die meedoet staat in winkelcentrum Overkapel, een stuk verder in
Overvecht. Mocht u daar in de buurt zijn en toch nog boodschappen moeten doen, denkt u dan aan onze
spaaractie!
Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen. Daarnaast kunt u
de punten ook scannen met de Jumbo Sparen voor je School app. Met de Jumbo Sparen voor je School
app kunnen de schoolpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school.

Bingo op vrijdag 6 oktober
Na het grote succes van vorig jaar, organiseert de ouderraad ook dit jaar weer een leuke bingo avond.
De bingo wordt gehouden op vrijdag 6 oktober in de Prinses Margrietschool. De zaal gaat open om 19:00
uur. De bingo start om 19:30 uur. Er zijn weer mooie prijzen te winnen!
De Bingo is toegestaan voor iedereen van 16 jaar en ouder. Kinderen van 10 tot 16 jaar mogen ook naar
de bingo, maar alleen onder begeleiding van een volwassene. Iedereen is van harte welkom dus neem al
uw familie, buren en vrienden mee. Maar wees wel op tijd want onze ruimte is beperkt.
Juf Rianna heeft enorm genoten van haar afscheidsfeest en wil iedereen bedanken voor het mooie cadeau

