15 maart 2018
Agenda:
Maandag 5 maart: start afname tevredenheidsonderzoeken ouders en leerlingen groepen 6 tot en met 8
Maandag 12 tot en met 16 maart: week van de lentekriebels
Maandag 26 tot en met donderdag 29 maart: groep 7 op werkweek
Donderdag 29 maart: paasontbijt
Donderdag 12 april: Daltonouderavond
Paasfeest op De Margriet
Op donderdag 29 maart vieren wij Pasen op school. Groepen 1 t/m 6
en groep 8 (groep 7 is op werkweek en viert daar Pasen). Ook dit jaar
maken de leerlingen een ontbijtje voor elkaar klaar. Zij trekken op
vrijdag 16 maart een lootje en krijgen een lege doos met lootje mee
naar huis. Het is de bedoeling dat de leerlingen thuis de doos
versieren en vullen. Op het lootje staat vermeld wat de leerlingen als
ontbijt lusten ( geen SNOEPGOED! a.u.b.). Op donderdag 29 maart
nemen de leerlingen de versierde doos met inhoud mee naar school.
Wilt u als ouder erop toezien dat de kinderen aandacht besteden aan
het versieren (beplakken, verven ed) van de doos?
Zit er genoeg te eten in? Zou uw kind blij zijn met deze doos? De
leerlingen krijgen op school iets te drinken. Bord, beker en eventueel
bestek zijn op deze dag niet nodig. De leerlingen mogen in pyjama
(bijvoorbeeld over hun kleding) op school komen ontbijten. Bij deze
willen we ook nog alle hulpouders bedanken voor het versieren van
de school!

Goededoelendag op de Margriet
Noteer alvast in de agenda: Op donderdag 26 april vindt onze jaarlijkse Goededoelendag plaats. De dag wordt
extra feestelijk, omdat de Margriet dit schooljaar 80 jaar bestaat. We starten de dag met een swingende
koningsdans van de kinderen en een feestelijke verrassing. En natuurlijk is er ‘s middags weer een gezellige
vrijmarkt. Vorig jaar is er een prachtig bedrag opgehaald voor stichting Jarige Job. Dit jaar hebben we, in
overleg met de Kinderraad, gekozen voor een doel verder weg…

Kindertehuis in Ghana
Moses, één van onze leerlingen uit groep 5A NS, is geadopteerd uit Ghana. Hij woonde daar 3,5 jaar in een
kindertehuis. De kindertehuizen in Ghana krijgen slechts een klein bedrag van de overheid, maar zijn verder
afhankelijk van particuliere donaties om een fijne plek en een mooie toekomst voor de (wees)kinderen te
kunnen bieden. De adoptieouders van Moses hebben nog steeds nauw contact met het tehuis en zullen ervoor
zorgen dat het geld van de Goededoelendag daar goed besteed wordt (http://www.adullamorphanage.org).
Hulp is welkom!
De leraren bedenken samen met hun klas activiteiten of producten die zij voor een klein bedrag op de vrijmarkt
gaan verkopen. Vanaf 12.00 uur zijn ouders nodig om op de markt te helpen en kinderen van de onderbouw in
groepjes te begeleiden.
Meer informatie volgt later via de mail en nieuwsbrief. Hopelijk kunnen we met z’n allen een mooi bedrag voor
de kinderen in Ghana ophalen!
Hartelijke groet, De werkgroep Goededoelendag

Weet u het nog: tevredenheidspeilingen
Voldoet Daltonschool De Margriet aan uw verwachtingen? Wat gaat goed en wat kan beter? Voor ons is het
erg belangrijk om uw mening over een aantal zaken te weten zodat wij voortdurend alert kunnen blijven op de
kwaliteit van ons onderwijs. Daarom voeren wij regelmatig een tevredenheidsonderzoek uit onder leerlingen,
medewerkers en ouders. Stichting Boor heeft besloten om dit kalenderjaar op alle scholen de
tevredenheidsonderzoeken af te nemen onder ouders, medewerkers en leerlingen. Naar verwachting zal er
vanaf 2019 een cyclus op gang komen waarbij de tevredenheid onder leerlingen, medewerkers en ouders om
de beurt wordt onderzocht. In de week na de voorjaarsvakantie heeft u via de mail de gegevens ontvangen,
waarmee u deel kunt nemen aan het onderzoek.
Streetdance team 1e van Rotterdam Noord!
Op woensdagmiddag 21 februari deden wij met twee
streetdance teams mee aan de mini final van “sport
& recreatie”. Beide teams hebben veel geoefend en
kregen hulp van ouders, broer Stasiu en oud
leerlingen. Het waren goed voorbereide shows en
met succes! Team 1 werd 3e en team 2 1e van
Rotterdam Noord en gaat naar “the final” in Ahoy op
donderdag 28 juni.
Goed gedaan! (Gym)meester Marc

Daltonouderavond
Op donderdagavond 12 april vindt de jaarlijkse daltonouderavond plaats. De avond wordt georganiseerd op de
Nolensstraat, start om 19:30 uur (inloop 19:15 uur) en eindigt om 21:00 uur.
Het thema van deze ouderavond is ‘zelfstandigheid’. Zelfstandigheid is een van de kernwaarden binnen het
daltononderwijs. Graag vertellen wij u meer over het doel achter deze kernwaarde en hoe we deze vormgeven
binnen onze school. Daarnaast willen wij een link leggen met zelfstandigheid en thuis. Op welke momenten laat
u uw kind iets zelfstandig oppakken? Door voorbeelden met elkaar te delen, proberen we elkaar te inspireren.
Geïnteresseerd? Graag een mailtje naar: ouderavond@demargriet.nl . In de mail graag vermelden met hoeveel
personen u komt en in welke groep uw zoon/dochter zit.
Verslag Kinderraadvergadering
Vandaag hebben we gepraat in de kinderraad over de overblijf. In een soort woordweb konden we schrijven
wat goed ging en wat beter kan. Juf Corrie was er ook bij en heeft allen tips en ideeën meegenomen om te
bespreken met de overblijfvrijwilligers.

Een paar belangrijke tips / ideeën:
Kinderen moeten zich aan de regels houden en
zelf verantwoordelijkheid dragen.
Met elkaar nog eens goed naar de regels kijken
en bijvoorbeeld op posters schrijven en
ophangen in de klassen. De regels mogen zoveel
mogelijk gelijk zijn en als het kan voor groep 3
tot en met 8 hetzelfde.
We vinden het fijn dat de vrijwilligers het voor
ons gezellig willen maken tijdens de overblijf en
dat ze actief opletten op het plein. Tip: niet
teveel kletsen en lekker veel rondlopen!
Groetjes van Arman (groep 8, meester Sean) & meester
Joekjan
Smaak/kooklessen De Margriet zijn gestart!
Naar aanleiding van het Margrietinitiatief 2016-2017 zijn ‘de kooklessen’ van Lars van start gegaan! Op de
Noorderhavenkade rook het een week geleden daarom regelmatig naar verse pizza! De kinderen van groep 3, 4
en 5 hebben in die week de smaak/ kookles ontvangen van Martine (de moeder van Luuk, groep 3), Inge
(regelaar kooklessen) en Ivana (de moeder van Kristian, groep 5). De les voor groep 3, 4, en 5 gaat over:
zintuigen, over hoofdsmaken, over hoe lastig proeven is en er wordt uiteraard gekookt. Handen in het deeg en
kneden maar, maar ook het snijden van ingrediënten, beleggen van de pizza’s en natuurlijk lekker opeten…. De
moeders die de lessen gaven krijgen hierbij meteen een nieuwe naam…’juf’ en de echte juf van de klas werd
even de ‘hulpjuf’. Veel gehoorde uitspraken waren dan ook:
· ‘juf, mijn armen doen pijn van het kneden, dit is echt best moeilijk’
· ’juf, help! Ik krijg het deeg niet goed, mag ik meer water?’
· ‘ik lust wel mais, maar niet op een pizza. Nu heb ik het toch op mijn pizza gedaan en ik vind het eigenlijk
superlekker’
· ‘dit ga ik thuis ook maken!’
· ‘hmm zout water, dat is lekker, mag ik het op drinken?’
Volgende week gaan we weer verder met de smaak/kooklessen voor groep 6 en 7 op de Noorderhavenkade,
erna verplaatsen we naar de Nolenstraat. Wat we in deze groepen gaan doen en maken is nog een verrassing.
Wil je altijd weten hoe het is om (even) kookjuf/ kookmeester te zijn en en wellicht ook een les geven? Kijk dan
of er nog een plekje is door contact op te nemen met inge@ingeskookkunsten.nl . Hier kun je ook terecht met
je vragen over de smaak/ kooklessen.

Juf Marloes naar Suriname met Edukans
Inmiddels ben ik alweer anderhalve week terug uit het prachtige land Suriname. Wat heb ik daar veel mooie
dingen gezien.
De missie voor 2 weken was het onderwijs in Suriname een klein beetje verbeteren.
Maandag start ik op de Rasmus Schmidtschool in groep 5. De dag wordt begonnen met het hijsen van de vlag,
het zingen van het volkslied en de dagwoorden uit de bijbel. Kinderen stellen zich, uit zichzelf op, in jongens en
meisjes rijen van klein naar groot. Zonder enig signaal worden de kinderen stil en begint het ritueel op het
schoolplein. Na een dag aftasten en vooral het vertrouwen winnen van mijn Surinaamse collega mevrouw
Linga, kan het samenwerken echt beginnen. Het doel; meer actieve werkvormen brengen in de groep. Dagelijks
bekijken we de lessen voor de volgende dag en kijken waar een actieve werkvorm zou passen. Het eerste dat
wij oppakken is de leesles. Deze gebeurt nu klassikaal. Kinderen kunnen elkaar niet horen en weten niet waar
gelezen wordt. Hier zie ik mogelijkheid voor verandering. Ik stel voor de kinderen in tweetallen te laten lezen,
om de beurt een zin. Mevrouw Linga lijkt dit een goed plan en voert het de volgende dag uit. Wat ik dan zie is
niet te beschrijven. Mevrouw Linga loopt door de klas met een lach van oor tot oor. Mevrouw Linga zegt:
'Marloes kijk eens, alle kinderen doen wat!' Nou dit was juist de bedoeling.
Dagelijks werken wij samen. Ik geef mevrouw Linga feedback en de lessen van de dag erna bereiden wij samen
voor met een actieve werkvorm.
De vriendelijkheid van collega's en kinderen is heel prettig te ervaren. Wat mij emotioneel raakt, is het feit dat
veel kinderen na de basisschool geen scholing meer zullen ontvangen. De jongens in het binnenland gaan over
het algemeen werken in de goudmijnen en de meisjes leren voor het gezin te zorgen en raken al op jonge
leeftijd zwanger. Wat mogen wij dan dankbaar zijn voor ons goede onderwijssysteem in Nederland.
Naast hard werken heb ik ook een beetje mogen genieten van het land zelf.
Ik heb Fort Zeelandia bezocht, de Surinamerivier bevaren en wilde dolfijnen
gezien, mangrovebossen gezien en een oude plantage bezocht. PRACHTIG!
Deze reis heeft mij vooral een stukje meer tevredenheid gebracht. Blij zijn
met de dingen die wij hebben en tevreden zijn met hoe het onderwijs in
Nederland is vorm gegeven.
Voor mijn reis ben ik druk geweest met het inzamelen van sponsorgeld. Vlak
voor vertrek heeft De Margriet mij nog geholpen met het inzamelen van
kleding. Dit heeft geresulteerd in een bedrag van €403. De eindstand van
mijn sponsorpagina is: €1757,50.
Bedankt voor al jullie hulp en vooral ook interesse. Fijn om te ervaren dat
zowel vooraf als achteraf zoveel kinderen en ouders geïnteresseerd waren in
mijn verhalen.
Mijn sport = Dans
Mijn naam is Chiara uit groep 5A NS en ik dans bij www.hetdanskantoor.nl op woensdagmiddag.
Ariadna, Lare en Annika zijn ook lid. Het leukste aan dans vind ik het dansen en het aanleren van
groepsdansjes. Het zou leuk zijn als er nog meer kinderen van Daltonschool De Margriet bij onze club komen,
omdat ik denk dat ze het leuk vinden en er is altijd een eind disco!

