14 oktober 2015
Agenda:
Uiterlijk vrijdag 16 oktober opgeven voor de ouderavond “digitale opvoeding”.
Donderdag 15 tot en met vrijdag 23 oktober: herfstvakantie
Dinsdagavond 27 oktober: informatiebijeenkomst voor alle ouders: digitale opvoeding
Maandag 9 & dinsdag 10 november: herfstgesprekken
Dinsdagavond 17 november: ouderavond voor alle ouders: een passend onderwijsaanbod voor
meer- en hoogbegaafde leerlingen

Sova: samen spelen en samen werken
Raar maar Waar!!
Op woensdagochtend 14 oktober is met een geweldige voorstelling de Kinderboekenweek 2015
afgesloten.
Alle groepen presenteerden hun uitvindingen. Geweldige ideeën, van een borstel onder je schoenen
tot een opruimrobot.
De uitvinders hebben zelf ook niet stil gezeten. Ze hebben een drankje ontwikkeld, waardoor je zelfs
zin krijgt in vervelende klusjes. Alle leerlingen hebben vandaag een slokje gekregen, dus ouders: zet
ze maar aan het werk!! Het drankje werkt alleen vandaag…
Groep 4 Noorderhavenkade had de uitvinding van de week: klepdichttape. Deze tape breng je snel
aan op de mond van papa en mama, voordat ze je lastig vallen met vervelende klusjes. Groep 4 heeft
hier ook een prachtig gedicht bij gemaakt:

Het is raar maar waar
Mijn papa heeft een blaar.
Hij roept: “pak een pleister”,
schreeuwend als een lijster.
Ik heb er echt geen zin in..
Terwijl ik leun op mijn kin,
Bedenk ik wat ik moet doen.
Altijd maar doen wat mijn ouders
zeggen.
Dat is echt een rotklus.
Hé, wacht eens even….
Weet je waar ik naar greep?
De klepdicht-tape!!

Word baas van het Algemeen
Dagblad
Groep 8B heeft meegedaan aan
het project schoolkrant van het
Algemeen Dagblad. Ze hebben
niet alleen meegedaan, maar ook
gewonnen!
Aanstaande vrijdag is groep 8B de
baas van het Algemeen Dagblad
en zaterdag zal het Algemeen
Dagblad gevuld zijn met
nieuwsberichten van leerlingen
van Daltonschool De Margriet,
zowel in het regionale- als
landelijke deel van de krant!
Groep 8: veel plezier vrijdag en
we kopen allemaal een AD-tje
zaterdag.

Ouderavond: een passend onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
In de nieuwsbrief van 17 september heeft u kunnen lezen dat De Margriet een kwaliteitsslag wil
slaan met betrekking tot het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Graag willen wij u meenemen in dit proces!
Dit zullen wij doen middels een ouderbijeenkomst waarin wij een doorkijkje geven naar de toekomst
en een toelichting geven op keuzes die reeds zijn gemaakt.
Bent u benieuwd? Schrijf u dan in voor de ouderbijeenkomst die zal plaatsvinden op dinsdag 17
november 2015
Locatie : Nolensstraat
Tijd
: 19.30 – 20.30
U kunt zich inschrijven door de volgende gegevens te mailen naar:
amanda.pereira.furtado@demargriet.nl:
- Naam ouder(s)
- Naam van uw kind(eren)
- Groep
Met vriendelijke groet,
namens het team
Amanda Pereira

Ouderavond digitale opvoeding (inschrijven kan tot uiterlijk aanstaande vrijdag 16 oktober)
Op dinsdagavond 27 oktober organiseren Arwen van Schendelen (intern begeleider) en Elise Benard
– Geluk (schoolmaatschappelijk werker) een ouderavond van 19.30 uur tot 21.00 uur, waarin ouders
informatie en adviezen krijgen over hoe zij de digitale opvoeding in kunnen vullen en welke
aandachtspunten daarbij belangrijk zijn.
De ouderavond zal plaatsvinden op de Nolensstraat.
U kunt zich tot en met vrijdag 16 oktober – digitaal - opgeven voor de ouderavond door een mail te
sturen aan: ouderavond@demargriet.nl
Bij minimaal 15 ouders gaat de ouderavond door. Zijn er te weinig ouders die zich hebben
opgegeven, dan zult u hiervan bericht krijgen.
Het volledige nieuwsbericht over deze ouderavond is terug te lezen in de nieuwsbrief van 8 oktober

Raar maar Waar
Niet alleen de kinderen hebben deze week
uitvindingen gedaan , maar meester Frank kan er
ook wat van.
Hier probeert hij te besparen op blokjes voor de
vaatwasmachine, door er gewoon afwasmiddel in te
doen.
De personeelskamer is ook gelijk gesopt!!

