11 oktober 2017
Agenda:
Donderdag 12 en vrijdag 13 oktober: roostervrije dagen
Maandag 16 tot en met vrijdag 20 oktober: Herfstvakantie
Maandag 22 tot en met woensdag 25 oktober: schoolfotograaf op De Margriet
Woensdag 25 oktober: basketbaltoernooi groep 7/8 sporthal Noorderhavenkade 1400-1700 uur

Gruwelijk eng…
De afgelopen week stond de school in het teken van de Kinderboekenweek. Het thema “gruwelijk eng” stond
centraal tijdens de openings- en sluitingsvoorstelling. Graaf Draak vond zichzelf niet eng genoeg. De vrienden
van Graaf Draak - Platvoetje, Casper het spook, Dolf Weerwolf, en mevrouw Beentjes - kwamen tijdens de
opening op bezoek om hem tips te geven om enger te worden. Helaas vond Graaf Draak deze tips niet eng
genoeg. Hij vroeg de leerlingen van De Margriet om hulp. Tijdens de afsluitingsvoorstelling hebben alle groepen
ideeën aangedragen om enger te worden. En dat is …. gelukt!
Dank aan alle ouders en collega’s die van de Kinderboekenweek 2017 een gruwelijk eng feest hebben gemaakt!

Schoolfotograaf komt gelijk na de vakantie!
Rooster Nolensstraat
Maandag 23 oktober
08.30-09.30
3A Patrick
09.30-10.30
1/2C Elisa/Elsa
10.30-11.30
4B Liselotte/
Bonnie/Sjanne
11.30-12.30
4A Jelena

Dinsdag 24 oktober
1/2A Ruth/Elsa
5B Marloes
3B Anja/Brenda

Woensdag 25 oktober
1/2E Jan
1/2D Kim
8A Michiel

12.15 Broer en zus foto
13.00-14.00
14.00-15.00

1/2B Rita/Elisa
6A Kaya/Amanda

Rooster Noorderhavenkade
Maandag 30 oktober
9.00-10.00
6A Yuri/Bonnie
10.00-11.00
1/2A Nurka
11.00-12.00
Natasha/Lucy
12.15
Groepsfoto groep 8 en
team
13.00-14.00
4A Helen
14.00-15.00
8A Sean
15.15
Broer en zus foto

5A Angelique/Cynthia
7/8 Barbara

Dinsdag 31 oktober
7B Rob
1/2B Milou
7A Huib/Amanda

5A Hilde/Cynthia

Groepen 8
Maandag 30 oktober om 12.15 uur zal de eind-foto van de groepen 8 worden gemaakt met de teamleden van
De Margriet. De kinderen van de groepen 8 dienen dus om 12.15 uur op het plein van de Noorderhavenkade
aanwezig te zijn, als zij normaliter niet overblijven.
Broer en zus foto
Op woensdag 25 oktober na 12.15 uur is er gelegenheid om een broer-en-zus-foto te laten maken op de
Nolensstraat. In de centrale hal van de Nolensstraat hangt een intekenlijst. U bent als ouder zelf
verantwoordelijk voor het begeleiden van uw kinderen.
Op maandag 31 oktober na 15.15 uur is er op de Noorderhavenkade de gelegenheid om een broer-en-zus-foto
te laten maken. Op het raam van het computerlokaal hangt een intekenlijst. U bent als ouder zelf
verantwoordelijk voor het begeleiden van uw kinderen.
De fotograaf maakt ook dit jaar de foto’s in de groep. Door het bezoeken van de site:
http://www.schoolfotograaf-nieuwe-stijl.nl vindt u meer informatie. Wij hopen dat alle leerlingen aanwezig
kunnen zijn. Een complete groepsfoto is altijd een leuk aandenken.

Onze juf is goud waar
Omdat basisonderwijs niet
voor niets basisonderwijs heet
schaart een enorme
hoeveelheid ouders (83 %*)
zich achter het landelijk
initiatief (Primair Onderwijs-inactie) van leerkrachten dat
visie en beleid eist vanuit de
rijksoverheid. Alle kleintjes van
nu vormen de generaties van
de toekomst. Meer geld
(jazeker, ook salaris), meer tijd
en dus aandacht voor de
leerling (kleinere klassen,
minder administratie) en
vertrouwen in de werkvloer
wordt geëist: laat de
leerkracht zijn of haar werk ‘gewoon’ goed doen. Een gelukkige leerkracht creëert een gelukkige klas - en een
gelukkige klas is goud waard!
Omdat dit gewoonweg ons allen, de gehele samenleving, aangaat en omdat we in het bijzonder heel erg veel
van juf Nurka houden gingen ouders en kinderen (in ruil voor 3 lolly’s per persoon en warme chocolademelk
met slagroom) van klas 1/2a mee naar de landelijk georganiseerde PO-in-actie bijeenkomst in het Zuiderpark
Den Haag. Samen met ca. 60.000 juffen en meesters wilden de ouders laten zien dat ook ouders en verzorgers
de vakmensen steunen die zich met ziel en zaligheid inzetten voor onze kinderen. Gewapend met geweldig
mooi spandoek, eigenhandig gemaakt door de kinderen van groep 1/2a (veel oh’s en ah’s van de leerkrachten
ter plaatse!).
Het was Juf Nurka die direct ook het hart wist te winnen van toekomstig kabinetslid Eppo Bruins
(Christen Unie) – helaas was de bijeenkomst te kort om alle politieke partijen te kunnen strikken!) die ons
beloofde dat deze nieuwe regering ‘de regering van het onderwijs’ wordt. Hij schaarde zich dan ook achter
onze leus “onze juf is goud waard”. Uiteraard is de politicus direct uitgenodigd om op onze mooie school voor
te komen lezen uit zijn favoriete kinderboek – zo kunnen we in ieder geval op onze manier aandringen dat hij
zich aan het woord houdt!
*Peiling Ouders & Onderwijs

Fotograaf Bas Czerwinski

Dit zijn geen bouwblokken
Na schooltijd (en in het weekend) blijft ons schoolplein beschikbaar om lekker op te spelen. Helaas wordt het
straatwerk de laatste tijd als speelgoed gebruikt. Dit is uiteraard niet de bedoeling. Het kost De Margriet tijd en
geld om het straatwerk keer op keer te herstellen.
Het loswrikken van de stenen gebeurt ook regelmatig terwijl ouders op een paar meter afstand met elkaar
staan te kletsen. Wilt u hier op letten en de kinderen aanspreken, wanneer het straatwerk als speelgoed wordt
gebruikt?

Mijn sport = Basketbal
Mijn naam is Lars uit groep 5 NS en ik basketbal bij http://divinebasketball.nl/ via onze schoolsportvereniging
op woensdagmiddag 13.00 uur in de gymzaal Klein Coolstraat 4.
Jenah, Louis, jayden, Larkin en Morris zijn ook lid.
Het leukste aan basketbal vind ik scoren. Het is gezellig en je maakt nieuwe vrienden. Het zou leuk zijn als er
nog meer kinderen van Daltonschool De Margriet bij onze club komen, omdat het leuk is!

