16 november 2017
Agenda:
Dinsdag 21 november: ouderavond: de waarde van kinderfysiotherapie en sensorische
informatieverwerkingstherapie.
Dinsdag 5 december: Sinterklaasfeest, school uit om 13:30 uur.
e

Basketbaljongens 1 van Rotterdam Noord
Onze groepen 7 & 8 hebben meegedaan aan het basketbaltoernooi van Sport & Recreatie voor de basisscholen
uit Rotterdam Noord. Na veel wedstrijden is ons tweede jongensteam doorgestroomd naar de finale. Het was
erg spannend. Uiteindelijk moesten er vrije worpen genomen worden. Quiamy en Lars scoorden! De meisjes
zijn 4e geworden. Onze beide jongensteams hebben ook de sportiviteitsprijs gewonnen. Goed gedaan allemaal!

Margrietinitiatief & opbrengst knikkerbaanrace
Afgelopen februari won het initiatief “kooklessen” het grote Margrietinitiatief 2017. Winnaar Lars en zijn
hulptroepen zijn druk aan het voorbereiden om dit schooljaar een kookles / kookactiviteit in elke groep te laten
plaatsvinden. De organisatie heeft iets meer voeten in de aarde dan vooraf ingeschat, maar het gaat dit
schooljaar echt gebeuren!
De opbrengst van de knikkerbaanrace was dit kalenderjaar bestemd voor tablets. Samen met Kimmo, vader
van Lily en Mick en lid van de stichting Vrienden van de Margriet, hebben de Margriet ict-ers Mark en Michiel
gekozen voor ipads. De ipads zijn inmiddels aangeschaft en worden momenteel geconfigureerd om mee aan de
slag te gaan. Over het gebruik van de ipad’s op De Margriet zullen we op een later moment meer aandacht
schenken in de nieuwsbrief.

Natuurlijk spelen op kleuterplein NHK
Het kleuterplein aan de NHK is
flink aangepakt. Eindelijk kunnen de
kleuters ravotten tussen de
houtsnippers! Bedankt ouders,
leerlingen, collega's voor jullie inzet! Eva
Bes bedankt voor het lenen van
de kruiwagens, harken, handschoenen,
scheppen ...!

Bloem op gevel
Aan het begin van het kalenderjaar is de buitenkant van ons
schoolgebouw aan de Nolensstraat helemaal opgeknapt. In het
ontwerp was ook een fleurige Margriet opgenomen (foto is digitaal
ontwerp).
Welke creatieve ouder(s) kunnen De Margriet op de muur
schilderen?
Naambord school
Welke handige ouder met een hoogwerker of steiger kan ons
helpen om het grote (ca 1,5 bij 2,5) naambord op de gevel op te
hangen?
Wilt u helpen of heeft u hier vragen over, neem dan contact op via:
directie@demargriet.nl
Mijn sport = Atletiek
Mijn naam is Jules uit groep 4A NS en ik atletiek bij www.ra.nl via onze schoolsportvereniging op
donderdagmiddag 15.15 uur in de gymzaal aan de Klein-Coolstraat 4.
Het leukste aan atletiek vind ik de spelletjes. Ik ben heel goed in sprinten. Het zou leuk zijn als er nog meer
kinderen van Daltonschool De Margriet bij onze club komen, omdat je veel samen doet en nieuwe vriendjes
maakt!

Herhaalde oproep: 21 november 2017 - Ouderavond: de waarde van kinderfysiotherapie en sensorische
Informatieverwerkingstherapie
Dit schooljaar gaat De Margriet als pilot samenwerken met Hanneke van Holst, kinderfysiotherapeut / S.I.therapeut.
Kinderen leren spelenderwijs.
Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Het beheersen van motorische
vaardigheden is een voorwaarde voor het ontwikkelen op andere gebieden zoals spelen, praten, leren,
concentreren en zelfvertrouwen.
Als kinderfysiotherapeut en sensorische integratie therapeut krijgt Hanneke veel aanmeldingen van hoog
gevoelige kinderen. Een deel van deze kinderen is hoogbegaafd.
Deze kinderen hebben vaak: een minder goed ontwikkeld lichaamsbesef (als voorbeeld: een kind wordt later
zindelijk doordat het een minder goed ontwikkeld lichaamsgevoel heeft) en moeite met de planning van
bewegingen, zowel wat betreft de grove als de fijne motoriek (als voorbeeld: een kind wordt gevraagd te
schommelen, begrijpt wat hij/zij moet doen, maar kan de beweging die nodig is tijdens het schommelen nog
niet zelf uitvoeren).
Het zijn kinderen die erg in hun hoofd zitten en minder stevig (“geaard”) in hun lijf.
Tijdens een ouderavond zal Hanneke van Holst toelichten wat de waarde is van kinderfysiotherapie en
sensorische informatieverwerkingstherapie.
Bent u benieuwd?
Schrijf u dan in voor de ouderavond die zal plaatsvinden op dinsdag 21 november
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

