14 april 2016
Agenda:
Woensdag 20 april: Finale veldvoetbal meisjes
Vrijdag 22 april: goededoelendag / kongingsspelen
Maandag 25 tm vrijdag 6 mei: meivakantie

Sova:

Aan de eettafel van de overblijfvereniging
Aan de eettafel van de overblijfvereniging stellen de 38 overblijfmedewerkers van De Margriet zich één voor één aan u voor en vertellen
iets over het reilen en zeilen van de overblijf.

Saida is moeder van 4 kinderen. Haar drie jongste kinderen
hebben op De Margriet gezeten en sinds 10 jaar is ze
betrokken bij de overblijf.
“Ik ben er een beetje ingegroeid in het vrijwilligers werk bij
de overblijf. Mijn kinderen gingen allemaal naar de
basisschool en naast het huishouden had ik niet veel te doen.
( Inmiddels werk ik als helpende in de thuiszorg en kan ik dit
goed combineren met de overblijf.) Nu ben ik al weer jaren de
vaste overblijf juf van groep 1-2 D. Tijdens het eten zitten de
kinderen in een kring. De tafels zijn meestal bezet door
werkjes. Ik kijk voordat we gaan eten altijd in de
broodtrommels en in de tassen en heb ik zicht op hun
hoeveelheid eten. De eerste 10 minuten lees ik meestal een
boekje voor. De kinderen zijn dan stil en kunnen rustig zitten
eten. De kinderen zijn ook gewend om hun trommel weer aan
mij te laten zien. Als ik vragen heb over de hoeveelheid
brood dan doe ik een briefje in de trommel voor papa en
mama. Ik moet zeggen dat ik erg trots ben op mijn groep. Er
wordt vrij gezond gegeten, ik zie minder zoet broodbeleg en
zoete dranken. Er zijn kinderen die water meenemen en ook
zijn er 8 kinderen die melk en optimel drinken. Heeft u vragen
aan mij, stel ze gerust. Dit kan d.m.v. een briefje in de
trommel maar ook via Corrie Catijn of juf Kim.

Kinderraad
Op woensdag 6 april heeft de Kinderraad vergaderd. Rianne Gabrielse (ouder) heeft – net als altijd –
de vergadering voorgezeten. Joekjan was namens de directie vertegenwoordigd. De raad heeft
uitgebreid gesproken over de doorgaande lijn door de school voor wat betreft de spreekbeurten.
Daarnaast stonden de Goededoelendag en Koningsspelen op de agenda. Op verzoek van Bo worden
de notulen van de Kinderraad zo snel mogelijk op onze website geplaatst. De leerlingen gaan dit zelf
regelen met onze ict-ers Marc en Michiel.
Op 14 april zal een deel van de leerlingenraad aanwezig zijn bij de vergadering van het team van De
Margriet. De leerlingenraad gaat tijdens de vergadering nog eens krachtig uitleggen waarom de
leerlingenraad zo belangrijk is en agendapunten voor de komende tijd inventariseren.

avondvierdaagse 2016
De data van de avondvierdaagse in Rotterdam
Noord is veranderd. De avondvierdaagse stond
gepland in de week van 6 juni, maar is een week
vervroegd. De avondvierdaagse 2016 zal
plaatsvinden van maandag 30 mei tot en met
donderdag 2 juni.
Uiterlijk vrijdag 22 april ontvangt u een mail van
Corrie Catijn met alle informatie over de
avondvierdaagse.

Boomsnoeidag 2016
Op woensdag 14 april zijn met behulp van een groep ouders de wilgen op het schoolplein van de
Nolensstraat geknot. Al knippend zongen de hulpouders diverse liedjes met de observerende
kleutertjes. Dank voor jullie hulp en inzet, dit is echt nodig om ons groene schoolplein in stand te
houden!

Finale veldvoetbaltoernooi meisjes groepen 5/6
Woensdagmiddag 20 april speelt ons meisjes veldvoetbalteam in de stedelijke finale!
Supporters zijn welkom bij Rvv Coal, Oldegaarde 353, 3084 AA Rotterdam. Op onze website staat een
link naar het wedstrijdrooster.
Milou, Eveline, Céline B, Elin, Jennifer, Helene, Aya, Nevaeh en Maja: heel veel succes!
(Gym)meester Marc

Op vrijdag 22 april viert De Margriet koningsdag. Afgelopen dinsdag heeft u via de mail informatie
ontvangen over deze dag.
Dit jaar wordt deze dag gecombineerd met de goededoelendag in de vorm van een vrijmarkt.
Het goede doel van dit schooljaar is de voedselbank Rotterdam.
Het programma voor 22 april ziet er als volgt uit:







8.45-9.00u Koningsdans op het schoolplein door alle klassen (dresscode koningsdag)
11.30-12.00u overblijf, alle kinderen eten op school het eigen lunchpakket!
12.30-14.30u vrijmarkt en oud Hollandse spelen op het schoolplein.
13.30u ouders zijn welkom op de vrijmarkt.
14.30u opruimen vrijmarkt en terug naar de klas.
15.00u start meivakantie.

De klassen bedenken met elkaar activiteiten/producten die zij voor een klein bedrag op de vrijmarkt
gaan verkopen. De kinderen hebben deze dag dus zelf kleingeld bij zich! De opbrengst hiervan komt
volledig ten goede aan de voedselbank Rotterdam.
Voor deze dag zijn er lakens en kleden nodig om op het schoolplein neer te kunnen leggen als kraam.
Dus heeft u lakens en kleden die niet meer gebruikt worden lever ze in bij de juf of meester van uw
kind. Tevens zijn wij dringend op zoek naar ouders die vanaf 12uur kunnen helpen bij deze feestelijke
dag. Bent u beschikbaar en vindt u het leuk om te helpen meld je aan via de lijst op de deur van de
klas.
Vanaf maandag 18 april verzamelen wij als school producten in voor de voedselbank. Iedere klas
heeft een product toegewezen gekregen. Welk product dat is, voor uw zoon of dochter, ziet u in het
schema hieronder. U kunt uw kind het product meegeven naar school en inleveren bij de leerkracht.
Op vrijdag 22 april worden alle goederen overhandigd aan de voedselbank.
Klas NS
1/2a
1/2b
1/2c
1/2d
1/2e
3/4
3a
4a
5a
5/6a
6a
7a
7b

Product
Pasta (macaroni, spaghetti etc.)
Rijst
Jam
Ontbijtkoek
Groente in blik/pot
Appelstroop
Soep (blik)
Appelsap (pak)
Aardappelpuree (zakjes)
Sinaasappelsap (pak)
Groente in blik/pot
Soep (blik)
Doosjes thee

Klas NHK
1/2a
1/2b
3
4
5
6
8 m Huib
8 m Sean
8 m Rob

Met vriendelijke groet,
De werkgroep koningsdag en goededoelendag

Product
Pasta (macaroni, spaghetti etc.)
Rijst
Jam
Ontbijtkoek
Groente in blik/pot
Appelstroop
Soep (blik)
Appelsap (pak)
Aardappelpuree (zakjes)

Mijn sport = Tennis
Mijn naam is Seza uit groep 8C NHK en ik tennis bij www.aeolus-oledo.nl
Op dinsdag trainen wij en op zondag spelen wij een wedstrijd. Antoine, Nino, Collin, Lana, Valerie en
Yannick zijn ook lid.
Het leukste aan tennis vind ik de wedstrijden. Het zou leuk zijn als er nog meer kinderen van
Daltonschool De Margriet bij onze club komen, omdat het leuk is en je kan overal tegen een muurtje
oefenen!

Striptekenen in onderbouwgroep ½ C
In onderbouwgroep ½ C hebben de leerlingen in het kader van het thema “zeg het maar” een
stripverhaal getekend en zelf een verhaal verzonnen. Juf Elisa heeft nog een beetje geholpen met het
schrijven van de woorden! Wat een geweldig resultaat, onderstaand 1 van de vele prachtige
voorbeelden (deze is van Niek).

