11 juli 2018
Agenda:
Donderdag 12 en vrijdag 13 juli: roostervrije dagen (alle leerlingen zijn vrij)
Maandag 16 juli: start zomervakantie
Maandag 27 augustus: eerste schooldag schooljaar 2018-2019

Beste ouders en leerlingen,
Wat was het toch weer een leuk en gezellig schooljaar.
Dank jullie wel daarvoor! Geniet lekker van de zomervakantie
en we zien jullie uitgerust terug op maandag 27 augustus.
Team Daltonschool De Margriet

Afscheid groep 8
Met een spetterende afscheidsavond in het Hofpleintheater hebben onze achtste groepers afscheid genomen
van De Margriet. Afgelopen maandag om 15:00 uur was het dan echt zover. Op een rode loper en door een
haag van 600 Margrietleerlingen verlieten de achtste groepers voor de laatste keer De Margriet. We wensen
jullie heel veel plezier en succes in het voortgezet onderwijs, maar nu eerst een welverdiende vakantie!

De rode loper en haag van leerlingen

Het achtste groepie op het podium in Hofplein

Deze gedichten werden tijdens de afscheidsavond voorgedragen:
Juf Barbara
De kanjer van groep zeven-acht
Zet nooit kinderen in de wacht
Maar geeft ze alle ruimte en aandacht
En zet daarmee ieder kind in zn kracht
En na hard werken een uurtje film als beloning
Wie wil deze juf nu niet, onze koning!
Dank!

Meester Michiel
Dank voor deze soms pittige jaren
Waarin je je vast wel eens zorgen baarde
Kwam iedereen wel goed door de toetsen?
Of moesten we de cijfers oppoetsen?
Toch kwam iedereen op zn plekje neer
En gaat iedereen als de brandweer
Dank!

Meester Sean
Meester Sean is wel heel stoer
Maar dat doet hem geen ene moer
Want groep 8 moest gewoon Cito’s doen
Dus gaf hij ze flink van katoen
En nu gaan ze alle kanten uit
En is dit mooie sprookje uit
Dank!

Juf Corrie
Voor ieder kind een pleister of een lach
En een warme goedemorgen, iedere dag
Gelukkig blijven we elkaar ieder jaar nog zien
Bij de musicals van het RO, altijd weer een tien.
Dank voor alles juf Corrie,
met jou zit het wel snorrie!
Dank!

Meester Joekjan
Meester Joekjan is de kapitein op het schip
Bekend op zijn kerst pakken, té hip!
Maar ook met geld weet hij te schuiven
Zodat we ieder jaar met de ouders kunnen fuiven
Hij houdt van een lekkere hap
Dus maken we volgend jaar met de kooklessen weer
een vervolgstap
Dank!

Meester Frank
Meester Frank is een gouden vent
Hij runt de Nolenstraat als een eigen tent
Ondanks de leeftijd is hij zeker niet sloom
En vindt ie altijd weer een verdwaalde kerstboom.
De verhalen gaan altijd naar huis mee
En deelt hij die met de voorvallen uit klas 1/2C
Dank!

Meester Marc
Meester Marc niet te vergeten
Niemand kan qua prestaties met hem meten
Maar oh wee als we niet winnen
Dan is er niets met hem te beginnen
Erg fanatiek en enthousiasmerend
Maar ook over teamspel heel belerend…
Dank!

Allen
Rest ons dan nog alle anderen te bedanken
Anders staan we hier nog een avond te janken
Dank jullie wel alle juffen, meesters en stagiaires van
de Margriet
VERGETEN DOEN WE JULLIE NIET!

Naar welke scholen gaan onze 8

ste

groepers?

Het Lyceum Rotterdam

16

Wolfert Dalton
Montessori Lyceum Rotterdam

8
7

Wolfert Tweetalig; Bentincklaan

5

Libanon Lyceum; Mecklenburglaan

4

Montessori Mavo Rotterdam; Walenburgerweg

4

De Theaterhavo/vwo; Pieter de Hoochstraat 29

3

De Toorop MAVO; De Toorop Mavo

3

Vak College Hillegersberg

3

Erasmiaans Gymnasium

2

Rudolf Steiner College

2

Wolfert College; Walenburgerweg

2

De Mavo voor Theater; Hofpleintheater

2

IJsselcollege; Pelikaanweg

1

Lyceum Kralingen; Witte Hertstraat

1

Melanchthon; Schiebroek

1

Melanchthon; Schiebroek (mavo)

1

Scheepvaart en Transport College

1

Thorbecke VO; Merkelbach

1

Verhuizing

1

totaal

68

Woord van afscheid door Arwen:
Nog 4 werkdagen en 6,5 jaar werken op De Margriet zit erop.
Gek om afscheid te nemen want het werk als intern begeleider is nooit "af' en daarmee
moet ik allemaal losse eindjes doorgeven....
Gelukkig zal ik met een gerust hart alle werkzaamheden kunnen overdragen aan mijn
opvolgers Marloes en Laura die samen met Yvonne het IB-karretje gaan trekken.
Het komende half jaar ga ik gebruiken om "af te kicken" van De
Margriet; luieren, lezen en me vervelen als kluizenaar op het Franse
platteland, het Rotterdamse onderwijs verder ontdekken door
snuffelstages te lopen op andere scholen en op avontuur in de rest
van de wereld door op reis te gaan.
Ik heb met veel plezier op De Margriet gewerkt. Ik wil alle kinderen,
ouders en collega's bedanken voor de leuke en productieve contacten
in de afgelopen jaren. Graag tot ziens!
Arwen haar “stenen tent”

Sportdag een succes, hulpouders bedankt!
Vrijdag 6 juli was onze jaarlijkse sportdag bij Nenijto, Rotterdam
atletiek. Dankzij alle hulpouders was het weer mogelijk om deze
sportieve dag te organiseren! Het was weer erg gezellig. Volgend
jaar weer!
Met sportieve groet, (gym) meester Marc

Nirvan stelt zich voor:
Beste ouders en leerlingen,
Mijn naam is Nirvan en ik ben heel erg blij dat ik op De Margriet mag komen
werken. Ik werk nu ruim 5 jaar in het onderwijs en ik heb ervaring in de
onder, midden en bovenbouw. Ik kijk er naar uit om deze ervaring het
komende schooljaar toe te passen als huisinvaller en voor 2 dagen de vaste
leerkracht van groep 4B. Ik hoop op een prettige samenwerking met u, het
team en natuurlijk de leerlijgen.
Ik wens u alvast een prettige vakantie.
Met vriendelijke groeten,
Nirvan Sam-sin

Noor stelt zich voor:
Beste ouders en leerlingen,
Graag wil ik mij even voorstellen: ik ben Noor Epke en ik kom aankomend
schooljaar werken op De Margriet. Op maandag en dinsdag zal ik werkzaam zijn
als invalster voor alle groepen. Op woensdag, donderdag en vrijdag zal ik
lesgeven aan groep 5. De Margriet spreekt mij aan, omdat het een
Daltonschool is. Ik kan mij vinden in de uitgangspunten verantwoordelijkheid,
zelfstandigheid en samenwerking. Afgelopen schooljaar heb ik mijn LIO-stage
gelopen op Daltonschool De Bergse Zonnebloem en sinds 21 juni ben ik
officieel afgestudeerd aan de pabo. In mijn vrije tijd houd ik ervan om te lezen,
te zwemmen en met vrienden te eten. Ik hoop dat jullie mij nu een stukje beter
hebben leren kennen en ik heb ontzettend veel zin om te starten op De
Margriet.
Fijne vakantie en tot ziens!
Groetjes Noor

Laura stelt zich voor:
Mijn naam is Laura Hoefnagel. Volgend schooljaar zal ik 3 dagen op
Daltonschool de Margriet komen werken als intern begeleider voor de
groepen 5 t/m 8. De afgelopen 15 jaar heb ik op Montessorischool
Tuinstad gewerkt en daar aan verschillende groepen les gegeven. De
laatste jaren heb ik daar ook als intern begeleider gewerkt.
Thuis ben ik moeder van 2 kinderen, een zoon van 9 en een dochter van 5
jaar oud. Met hen doe ik graag gezellige dingen, zoals een spelletje spelen,
knutselen of naar de dierentuin gaan. En als ik tijd voor mijzelf heb, lees ik
graag een boek of probeer een nieuw recept uit.
De afgelopen weken ben ik een paar keer langs geweest op de Margriet en
heb al verschillende collega’s een hand gegeven en even gesproken. Ik voel
me hier erg welkom. Van wat ik tot nu toe heb gezien, is het een fijne
school met veel blije kinderen.
Ik maak volgend jaar ook graag kennis met de ouders, die bij deze kinderen
horen en u bent dan ook altijd welkom om even langs te lopen.
Tot ziens in september!

Elke stelt zich voor:
Beste allemaal,
Met genoegen mag ik mijzelf aan u allen voorstellen. Mijn naam is Elke
Schneider, 26 jaar en woonachtig in Rotterdam. Ik woon daar met mijn
vriend en (zeer) binnenkort met twee poezen. Waar ik echt van kan genieten
is van koken, lezen, mooi weer, lesgeven en gezelligheid! In het afgelopen
jaar heb ik mijn LIO-stage afgerond en mijn Pabo-diploma behaald. Vanaf
volgend schooljaar kunt u mij tegen komen op één van de locaties. Ik zal
vanaf augustus fulltime werkzaam zij bij De Margriet als invaller. Ik kijk
ontzettend uit naar deze nieuwe uitdaging en een prettige samenwerking
met mijn nieuwe collega’s, de ouders en uiteraard de kinderen!!
Vriendelijke groet, Elke.

Merel stelt zich voor:
Hoi!
Ik ben Merel van Huissteden (24 jaar). Deze zomer ga ik samenwonen
en ruil ik Utrecht in voor het leuke bruisende Rotterdam. Ik ben nu nog
werkzaam op het IKC Villa Vrolijk in Hilversum waar ik les geef aan
groep 3 en les heb gegeven aan groep 1-2d.
Een grote passie van mij is muziek maken. Mijn gitaar krijgt een vast
plekje in de klas en zal vaak gebruikt worden.
Ik heb enorm veel zin om aan deze nieuwe uitdaging te beginnen en
vanaf volgend jaar 5 dagen de juf van groep 1-2d te worden.
Ik wens jullie een fijne vakantie en tot na de vakantie!
Groetjes,
Merel

Kinderraadvergadering
Woensdagochtend 27 juni was de laatste
kinderraadvergadering van dit schooljaar. De
vergaderingen zijn altijd de ene keer op de Nolensstraat,
de andere keer op de Noorderhavenkade. Vanuit alle
groepen 5 tot en met 8 is een leerling vertegenwoordigd
in de raad. Michelle Leijendekkers (ouder / OC) is
voorzitter van de Kinderraad, meestal schuift er een
specialist aan en er is altijd een directielid aanwezig bij de
vergaderingen.
Elke vergadering is er ruimte voor “lopende zaken”, zoals
de wens om een basket op te hangen of een
sporttoernooi te organiseren.
Naast de lopende zaken staat er ook elke vergadering een onderwerp vanuit de schoolonwikkeling centraal, u
kunt denken aan: aanbod meer- en hoogbegaafde leerlingen, kernwaarde dalton en sociale veiligheid. Voor
deze onderwerpen sluiten de specialisten aan. Tijdens deze laatste vergadering stond een vraag van Zacciah
centraal: Zacciah ziet in zijn klas dat er kinderen met bepaalde problemen zijn die extra ondersteuning nodig
hebben. Juf Arwen is aanwezig om hier met de KR over te praten. Aandachtsgebieden waar kinderen wel eens
van gehoord hadden, zijn: concentratie problemen, onrustig gevoel, dyslexie, dyscalculie, impulsen, adhd,
add, lichamelijke problemen, gedrag of een vol hoofd. Er zijn meerdere mogelijkheden om dit goed te
begeleiden, via school, ouders en kind. Als ouders hiervoor toestemming geven, kan de school extra begeleiding
inhuren of kinderen doorverwijzen naar een andere plek, denk aan: leeshulp bij dyslexie, project ‘big brother
big 2 sister’ of ‘playing for succes’ om het zelfvertrouwen te vergroten.
Binnen de school is er een Plusklas en het
project ‘Volle Hoofden’. We vragen de
kinderen wat zij zelf kunnen doen als ze
een klasgenootje hebben met één van
bovenstaande kenmerken of dit bij
zichzelf herkennen: - Vertellen dat je je er
niet voor hoeft te schamen, dat er meer
kinderen zijn die ergens last van hebben Veel oefenen, bijvoorbeeld met lezen of
rekenen - Erover praten met je ouders,
leerkracht en klasgenoten - Samenwerken
of samen hulp vragen.
De Kinderraad gaat dit onderwerp ook bespreken in de klas. Omdat dit de laatste vergadering was, hebben we
afgesloten met een hapje en een drankje. Vera, Zacciah, Elin, Arno, Louis, Mia, Devrim, Arman, Elias en
Quiamy… en natuurlijk Michelle, super bedankt voor jullie inzet dit schooljaar.

Knikkergek
De afgelopen jaren hebben we met een aantal vaders en moeders twee keer een
knikkerrace georganiseerd op de Margriet. dit kwam voort uit de stichting ‘de vrienden van
de Margriet’ opgericht om extra geld te genereren voor dingen waar binnen het reguliere
budget geen ruimte voor was. De opzet van de race is dat alle kinderen mee kunnen doen
voor kleine prijsjes maar dat je aan vrienden en bekenden kunt vragen om je te sponseren
en zo met meer knikkers aan de race mee te doen. Beide races hebben zo rond de 7500,euro opgebracht en hiermee zijn schermen voor de onderbouw en iPads voor alle groepen
aangeschaft.
We merkten dat het opzetten van de baan maar ook het testen met groep 7 het nodige enthousiasme
opwekte. Door deze energie ontstond na de race in 2017 het plan om ook een lesprogramma rond knikkers te
ontwikkelen, van Citylab010 hebben we daar geld voor gekregen.
In de knikkerbaan zit onder andere de schroef van Archimedes en zo kregen we het idee om lessen te maken
gekoppeld aan beroemde onderzoekers uit het verleden. We hebben nu drie verschillende richtingen die
onderzocht en uitgewerkt worden:
-Zwaartekracht, met Galileo Galileï en Isaac Newton; de kinderen bouwen mini
knikker baantjes waarin ze twee knikkers zo snel of langzaam mogelijk tegen
elkaar laten racen/vallen/rollen.
-Doolhof of Labyrint, aan de hand van de griekse mythe over Deadalus en
Icarus bouwen de kinderen een doolhof of een labyrint waarbij één knikker
soms de rol van Minotaurus op zich neemt….
-Bij de derde opdracht onderzoeken de kinderen getallen en bouwen ze
een reken of tel- machine, in de lessen komt het japanse telraam de abacus
langs maar ook Ada Lovelace die als eerste zag dat een rekenmachine meer zou
kunnen dan rekenen: de eerste computer.
We mochten dit jaar de lessen testen op De Margriet en De Wilgenstam in
Schiebroek. De lessen zijn gegeven in de onderbouw bij juf Nurka en in alle
groepen 6/7/8.
Het doel is om de kinderen zo vrij mogelijk te laten onderzoeken bouwen en testen. Video’s van de vaak
verrassende resultaten zijn te zien op: www.knikkergek.nl
Na de grote vakantie gaan we nog de gemaakte
Knikkergek lespakketten uittesten in de middenbouw en dan komt
er op 12 oktober weer een race voor de hele school!

Edward, Kimmo en Jeroen

Kooklessen
Begin 2017 startte een nieuw idee op school: het Margriet initiatief door en voor de kinderen. Kinderen
mochten met een creatief idee komen voor school wat maximaal €3.000 mocht kosten en uitgevoerd zou gaan
worden. En zo diende Lars (toen 10 jaar, groep 7) een idee in om kooklessen te organiseren. In zijn ogen heel
erg nodig om te leren, naast rekenen, taal, etc. Uit de ca. 30 goede ideeën zijn door een strenge jury 8 ideeën
gekozen en na een verdere uitwerking mocht door iedere klas worden gestemd op de beste ideeën. Uiteindelijk
bleven de 3 beste ideeën over. Deze kinderen hebben campagne gevoerd om hun ideeën te verkopen, waarna
alle Margrietkinderen mochten stemmen. Na een spannende strijd won Lars het eerste Margriet Initiatief!
En toen werd het even stil, want
een idee was leuk, maar
daadwerkelijk 650 kinderen leren
koken was nogal wat…. Aan
koekjesbakkende meesters en

juffen geen gebrek, maar echt koken…? En voor zoveel kinderen, op 2 locaties….? Toen bleek dat onze
buurtkok Inge (tevens moeder van 2 Margriet kinderen) kooklessen gaf aan groepen kinderen. Toen we in
contact kwamen met haar kwam alles begin 2018 in een stroomversnelling en werden we aan het werk gezet:
Er moest een krat met kookbenodigdheden gekocht worden, er kwam een oven, recepten werden geschreven,
ouders gevraagd én door Inge getraind en toen ging het los: 23 klassen en bijna 650 kinderen hebben er
gekookt, gebakken, gesneden, geproefd en gegeten! Overheerlijke soep met brood, pizza, bladerdeeglollies en
door de groepen 8 een ruim gevulde hapjes tafel! Een groot succes bij de kinderen, lesgevende ouders en
leerkrachten (juf wanneer gaan we weer koken…?!). En hoe mooi is het dat dit volgend jaar een vervolg krijgt
met Inge en de receptenboekjes voor alle meesters en juffen! Dus dank allemaal, enne deze week gewoon eten
koken voor je ouders!
Groetjes Lars (vanaf maandag middelbare scholier…)

