17 december 2015
Agenda:
Vrijdag 18 december: start kerstvakantie, vrijdag 18 december zijn alle leerlingen al vrij
Zondag 3 januari: laatste dag kerstvakantie
Woensdag 20 januari: voorlichting Maaike Rekers Smarties training

Het team van Daltonschool De Margriet wenst jou een hele fijne
vakantie en een geweldig en gezond 2016!

Het kerstfeest op De Margriet was weer een geweldige happening! Nadat er op het plein kerstliedjes
waren gezongen onder leiding van onze muziekdocenten Anouk en Mareille, gingen de kinderen naar
binnen voor het kerstdiner en bleven de ouders buiten voor de glühwein. In groep 8 van meester Rob
hadden de leerlingen zelf een kerstgourmet georganiseerd. Dat de stroom 2x is uitgevallen, mocht de
pret niet drukken!
Opbrengst boekenmarkt goed besteed
Zaterdag 12 december was het dan zover!
De opbrengst van de afgelopen
kinderboekenweekmarkt kon worden besteed.
Enkele leden van de Kinderboekenweek
commissie (Barbara, Brit, Elisa en Kaya) hebben
voor vijfhonderd euro vele nieuwe boeken
kunnen uitzoeken voor onze schoolbibliotheek
op de Noorderhavenkade en Nolensstraat!
Met drie tassen vol verlieten zij de boekenzaak.
Veel leesplezier allemaal!

Flip de Beer logeert bij Sofie
Elk weekend mag Flip logeren bij één van de
kinderen uit de groep ½ C. Afgelopen weekend
ging Flip logeren bij Sofie. Flip had geluk, want
Sofie ging toevallig dit weekend naar een
concert van Herman van Veen (van Alfred
Jadocus Kwak). Flip & Sofie hebben een geweldig
weekend gehad!
Word jij lid van “Vrienden van De Margriet”?
De leden van de “Vrienden van De Margriet” zoekt een uitbreiding van leden.
‘Stichting Vrienden van Daltonschool de Margriet’ (een steunstichting) is in 2005 opgericht op
initiatief van de ouders van Daltonschool de Margriet. Het doel: extra geld inzamelen, zodat
eenmalige investeringen kunnen worden gedaan die uit het huidige schoolbudget niet kunnen
worden betaald.
In het verleden heeft de stichting diverse eenmalige acties op touw gezet zoals herinrichting
bibliotheek op de twee locaties van de school. De stichting sluit zoveel mogelijk aan bij wensen
vanuit de school en docenten en zoekt vervolgens naar middelen en organiseert acties.
De Vrienden vraagt normaal gesproken een tijdsinvestering van een dagdeel per maand.
Ouders die interesse hebben kunnen contact opnemen met Claudia van Haaren.
c.van.haaren@rvdk.minvenj.nl of 0611479516
Mijn sport = Basketbal
Mijn naam is David uit groep 3/4A NOL en ik basketbal bij www.divinebasketball.nl
Op woensdag trainen wij en op zaterdag spelen wij een wedstrijd. Casper, Dolores en Koen zijn ook
lid.
Het leukste aan basketbal vind ik in de basket gooien. Het zou leuk zijn als er nog meer kinderen van
Daltonschool De Margriet bij onze club komen, omdat het leuk is!

Groep 5/6 leest voor aan groep 1/2 c

Ieder jaar lezen de hogere groepen voor aan de lagere groepen. Zo heeft groep 5/6 voorgelezen aan
groep 1/2c. Naast het voorlezen werd het verhaal Paultje ook uitgebeeld.

Alle leerlingen krijgen een vuurwerkbril
Vandaag (donderdag 17 december)
hebben alle leerlingen een vuurwerkbril
gekregen. De brillen zijn beschikbaar
gesteld door de gemeente Rotterdam
(zie onderstaand bericht van onze
burgemeester Aboutaleb).
Bewaar de brillen voor volgend jaar,
want het is niet bekend of ze volgend
jaar weer worden uitgereikt.

Smarties (herhaald bericht):
Wellicht heeft u het woord "Smarties" in de wandelgangen wel eens voorbij horen komen op de
Margriet. Smarties is een training voor hoogbegaafde kinderen, verzorgd door Maaike Rekers
(kindercoach, gespecialiseerd in hoogbegaafdheid). Vorig jaar is er een pilot geweest voor de
groepen 5 en 6. Dit schooljaar zal er een pilot plaatsvinden voor de groepen 1 tot en met 4.
De training is voor kinderen die voldoen aan kenmerken van hoogbegaafdheid en vastlopen in
hun ontwikkeling. De bedoeling van deze training is kinderen vroegtijdig om te leren gaan met
alles omtrent hun hoogbegaafdheid en om problematiek in een later stadium te voorkomen.
Smarties wordt gedeeltelijk betaald uit een subsidie die speciaal voor deze doelgroep is
binnengehaald in combinatie met een ouderbijdrage.
Ouders zullen voor de kerstvakantie door school benaderd worden voor eventuele deelname van
hun kind.
Op woensdag 20 januari om 12.30 zal Maaike Rekers een uitgebreide presentatie geven voor de
ouders over hoogbegaafdheid in de praktijk en de Smartie-training. Iedereen die geïnteresseerd
is, is van harte welkom op de Nolensstraat.

