16 juni 2016
Agenda:
Vrijdag 17 juni: alle leerlingen vrij
Vrijdag 17 juni: Ouderfeest !!
Donderdag 23 juni: Final in Ahoy groep 7 en 8
Vrijdag 24 juni: Sportdag groepen 1 tot en met 8
Vrijdag 1 juli: De grote sponsor Knikker Race
Vrijdag 1 juli: afscheid groep 8b (Rob en Arwen)
Maandag 4 juli: afscheid groep 8c (Sean)
Dinsdag 5 juli: afscheid groep 8a (Huib en Amanda)
Dinsdag 5 juli: alle leerlingen krijgen hun rapport mee!
Woensdag 6 juli: groep 8 vrij, start zomervakantie
Vrijdag 8 juli: groep 1 tm 7 vrij, start zomervakantie
Maandag 22 augustus: eerste schooldag schooljaar 2016-2017

Sova: ik ben aardig tegen anderen
Laatste kans om knikkers te (ver)kopen voor de KNIKKERRACE
Tot en met 24 juni verkopen de leerlingen van De Margriet
knikkers voor de “grote sponsor knikkerrace” aan familie of
goede bekenden (dus niet langs de deuren gaan).
Heeft u nog geen knikkers: sla nu uw slag!

Nog 1 nachtje slapen!
Morgen - 17 juni - om 21:00 uur gaan de deuren van de
Nolensstraat weer open voor het Ouderfeest: Het feest op
de Margriet ‘voor ouders door ouders’! De meesten van
jullie hoeven we niet te vertellen dat het elk jaar weer super
gezellig is. Voor wie er vorig jaar was: We hebben DJ HW
weer weten te strikken voor een strakke mix van tracks uit
the 80's, ’90’s, 00’s en (vooruit) the 10’s.
Alle ouders van de Margriet zijn welkom!
Wij hebben er in ieder geval weer super veel zin in! We
hopen jullie allemaal te zien op het Ouderfeest van 2016!
Simone, Harm, Arjen, Henrik-Willem, Harold

Leerlingen De Margriet treden op met Rotterdams Philharmonisch Orkest
Ook dit schooljaar hebben onze leerlingen
uit groep 6 een groot concert geven in de
concertzaal van de Doelen.
Dit concert was de afsluiting van een
periode van 2 jaar waarin ze muziekles
hebben gekregen op viool, cello en
contrabas. Onze leerlingen speelden
samen met leerlingen van andere scholen,
met musici van het Rotterdams
Philharmonisch Orkest en de eigen muziek
docenten van SKVR.
Tijdens het concert werden we
meegenomen naar mooie plekken in onze
stad. Blijdorp, de Maas, de Euromast, de
Markthal en de Kuip. Bij iedere plek
Door te spelen, zingen en luisteren, leerden de kinderen
hoorde een bekend muziekstuk van een
deze muziekstukken goed kennen.
beroemde componist.

Maakt uw kind graag muziek?
Op de locatie SKVR Rotterdam Centrum maakt een groep kinderen, van onder andere deze school in
de leeftijd 8 t/m 12 jaar, al een half jaar lang samen muziek. Dat laten ze graag aan iedereen horen!
In de muzieklessen Speel Mee leren kinderen in een groep samen te spelen en muziek te maken in de
orkestlessen en tegelijkertijd leren ze alles over het instrument tijdens de instrumentles. We spelen
in een groep, zo blijven ook de kosten laag; ieder kind kan meedoen!
Benieuwd naar wat zij al kunnen?
Op vrijdag 24 juni van 16.00 tot 17.00 uur geven de kinderen hun eerste Speel Mee mini-concert! Ze
vinden het geweldig als u komt kijken, voor u een ideaal moment om te zien of het iets voor uw kind
is. Het concert is gratis te bezoeken.
Aansluitend heeft de muziekschool open huis! Ontmoet de docenten en probeer zelf instrumenten
uit! Leuke workshops en open lessen tot 18.30 uur. Locatie: SKVR Rotterdam Centrum, Aert van
Nesstraat 45, derde verdieping, Rotterdam Building.
Meer informatie over Speel Mee van SKVR vindt
u op www.skvr.nl/speelmee.

Afscheid nemen van ouders, teamleden en natuurlijk “mijn kinderen”…
Na ruim vijf jaar op De Margriet te hebben mogen
werken, is het voor mij jammer genoeg voorbij!
Ik heb altijd genoten van mijn werk en van
"mijn kinderen"!
Heel blij ben ik met alle hulp, die ik van iedereen
gekregen heb, zowel in de klas als bij de vele leuke
uitstapjes die we gedaan hebben: naar het circus,
schoolreisjes, kinderboerderij en musea. De leuke foto's
en filmpjes bewaar ik als herinnering daaraan;-). Ook wil
ik nogmaals de kinderen bedanken, die bij mij in de klas
hebben gezeten. Echte kanjers: lief, slim, ondeugend,
grappig, onzeker en creatief. Ik heb jullie allemaal zien
groeien en blijf trots op jullie.
Ook heb ik altijd genoten van mijn collega's. Nogmaals
bedankt voor alle collegialiteit, hulp en gezellige
momenten!
Ik zal altijd met een warm gevoel aan De Margriet terug
denken en zal zeker af en toe nog langs komen!
Liefs, Bianca de Paauw.

Groepen / leerkrachten / lokalen schooljaar 2016-2017
In het onderstaande overzicht vindt u de groepsindeling voor het schooljaar 2016-2017 (net zoals in
de vorige nieuwsbrief). In de 3e kolom staat de naam van de leerkracht die het grootste deel van de
werkweek de groei draait. Deze naam komt weer overeen met de onderstaande plattegrond. Tot slot
een update van het lijstje “nog nader in te vullen”.
Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2016-2017

Op plattegrond weergegeven met de naam:

Locatie

1/2 A

1/2 A

Ruth

NS

1/2 B

1/2 B

Rita

NS

1/2 C

1/2 C

Elisa

NS

1/2 D

1/2 D

Kim

NS

1/2 E

1/2 E

Jan

NS

1/2 A (NHK)

1/2 A (NHK)

Nurka

NHK

1/2 B (NHK)

1/2 B (NHK)

Natasha

NHK

n.t.b.

3A

Britt

NS

n.t.b.

3A (NHK)

Anja

NHK

n.t.b.

3B

Marloes

NS

3A

4A

Helen

NS

3A (NHK)

4A (NHK)

Hilde

NHK

3/4

4/5

Liselotte

NS

4A

5A

Patrick

NS

4A (NHK)

5A (NHK)

Yuri

NHK

5A

6A

Kaya

NS

5A (NHK)

6A (NHK)

Ireen

NHK

5/6

6/7

Barbara

NS

6A

7A

Michiel

NS

6A (NHK)

7A (NHK)

Huib

NHK

7A

8A (NHK)

Rob

NHK eiland

7B

8B (NHK)

Sean

NHK eiland

Update “nog nader in te vullen”:
1. De groepssamenstelling van de nieuwe groepen 3 (de leerlingen uit de huidige groepen 2) is
bekend en vandaag naar de ouders van deze leerlingen verstuurd.
2. De uitbreiding van Ruth Fraaij van 3 naar 4 dagen is inmiddels rond.
3. In groep ½ B (nhk) is nog 2 dagen vacature in te vullen. Dit blijft nog even een vraagteken.
Zodra hier meer bekend over is, worden de ouders van deze groep geïnformeerd.
4. Angelique van Elswijk (groep 3A en 6A) zal de eerste weken van het nieuwe schooljaar
afwezig zijn in verband met haar zwangerschapsverlof. Jelena Rakovic (zal zich in een
volgende nieuwsbrief voorstellen) zal Angelique vervangen in groep 3. Kaya zal Angelique op
woensdag vervangen in haar eigen groep 6.
5. Hilde Beldman (groep 4A nhk) zal de eerste maanden van het nieuwe schooljaar afwezig zijn
in verband met haar zwangerschapsverlof. Celine Zuiderwijk (valt momenteel al in op De
Margriet) zal Hilde gedurende haar afwezigheid vervangen.
6. Rob Acton (groep 8A nhk) heeft c.a. 1 dag in de 2 weken recht op verlof. Op dit moment is
nog niet bekend wie Rob op deze dagen gaat vervangen. Zodra hier meer bekend over is,
worden de ouders van deze groep geïnformeerd.
7. Joelle Schuilenburg (adjunct directeur en locatieleider Noorderhavenkade) is zwanger.
Vrijdag 26 augustus zal haar laatste werkdag zijn, waarna ze tot c.a. de kerstvakantie met
zwangerschapsverlof zal zijn. Begin volgende schooljaar ontvangt u van ons bericht op welke
wijze wij Joelle gedurende haar afwezigheid gaan vervangen.

Aan de tafeltennistafel van de overblijfvereniging.
Op de Noorderhavenkade zitten op het eiland groepen 8 B en 8 C. Juf Hennie en Juf Margo zijn daar
de vaste overblijfjuffen. Juf Margo is al 18 jaar vrijwilligster bij de overblijf. Toen haar dochter 4 jaar
werd is ze begonnen en niet meer weg te denken.
“Ïk ben het liefst in de groepen 7 of 8. Al jaren zit ik nu bij meester Rob.
Meestal blijft hij tijdens het eten in de groep en bakt hij van hun
boterhammen tosti’s. Ik zeg weleens tegen ze: “ Jullie zullen meester Rob
nog missen als jullie op de middelbare school zitten.” Bijna de hele groep
eet op school. Veel te gezellig vinden ze het!
De groepen van de Noorderhavenkade maken gebruik van de openbare
speeltuin en de groenstrook. Om 12.30 uur mogen we pas naar buiten,
want eerder maakt de Dominicus basisschool gebruik van dit terrein. De
kinderen van groep 1-2 en 3 spelen op de speelplaats voor de school.
Buiten eten dat zit er niet in. Ik vind dat wel jammer. De openbare
speeltuin is wel een heerlijke speelplek voor de kinderen. Lekker ravotten
in het gras. De jongens van mijn groep 8 zijn meestal aan het voetballen,
de meisjes oefenen nu voor hun slotavond. Ze zingen en dansen. Alle
overblijfjuffen lopen over de speeltuin rond. Als de kinderen om 13 uur
naar binnen moeten blaas ik als sein op een voetbalfluitje.
Met meester Rob haal ik nog weleens oude verhalen op. Ik deed ook de
overblijf bij hem toen zijn groep in de Prinsenkerk zat. Ook dat was een
gezellige belevenis. Door de jaren heen heb ik heel veel leerlingen naar de
middelbare school zien vertrekken. Regelmatig bezoeken oud-leerlingen de
school nog, dan komen ze even een praatje maken. Straks hebben we 6
weken vakantie. Het is misschien gek om te schrijven maar na zo’n week of
5 ga ik de leerlingen echt missen.

