16-02-2017
Agenda:
Zaterdag 18 februari: Margrietouderborrel (georganiseerd door Team Ouderfeest)
Donderdag 23 en vrijdag 24 februari: alle leerlingen vrij
Maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart: voorjaarsvakantie
Maandag 13 maart: start week van de Lentekriebels
Zaterdag 8 april: Rotterdam marathon: kidsrun
Aanstaande zaterdag: MARGRIETOUDERBORREL op zaterdag 18 februari
Het ouderfeest is dit jaar op vrijdag 16 juni (noteer in je agenda!). Maar
omdat dat nog heel lang duurt kwam het idee op om samen te gaan
borrelen om het nieuwe jaar goed te beginnen. Dat kan op zaterdag 18
februari in de Kraftbar op de Nieuwe Binnenweg 99B vanaf 21.00uur.
De eigenaar heeft toegezegd om ons van bitterballen te voorzien.

Dus kom langs voor een drankje en een dansje en neem de andere ouders uit je klas mee!!
Henrik-Willem Hofs (Team Ouderfeest)
06-23172057

Geweldig resultaat: 41 Margrietinitiatieven!
Gisteren is de margrietinitiatief commissie bij elkaar gekomen om alle ingediende ideeën te beoordelen. Er zijn
maar liefst 41 ideeën aangedragen door kinderen en ouders. Een fantastisch resultaat: met verrassende,
inspirerende en stuk-voor-stuk enthousiaste plannen.
De commissie - die bestaat uit Elias, Pippa en Olivier uit groep 6, de leerkrachten Arwen en Jan, de vaders
Martijn en Laurens en Joekjan - is de hele ochtend bezig geweest om de plannen te beoordelen. Er is onder
andere gekeken naar de uitvoerbaarheid van de plannen, originaliteit, aansluiting bij het thema en hoe
enthousiast we werden van de ideeën. Ook hebben we geprobeerd om vergelijkbare ideeën met elkaar te
verbinden.
Uiteindelijk zijn er 7 ideeën genomineerd voor de volgende ronde.
Deze ideeën worden volgende week door de leerkrachten gepresenteerd in alle 22 groepen. Na de presentatie
wordt in elke groep gestemd en wordt de top 3 per groep bepaald. Na de voorjaarsvakantie komt de commissie
bij elkaar, wordt de definitieve top 3 bekend gemaakt en breekt voor hen de campagnetijd aan.. Op 30 maart
mogen alle 580 leerlingen van De Margriet hun stem uitbrengen op 1 van de 3 ideeën.
Uiteindelijk wint er maar één, maar dank jullie wel voor al die fantastische ideeën! De commissie heeft al
enkele ideeën voorbij zien komen die mogelijk op een iets aangepaste wijze uitvoerbaar zijn. De commissie zal
de 41 ideeën overdragen aan de oudercommissie, mogelijk zijn er raakvlakken met de bestaande werkgroepen.

De zeven genomineerde ideeën zijn:
1. De 3Dprinter, een combinatie van de ideeën van Sara en Maja (7NHK)
Je eigen ontwerp op de computer tekenen en laten uitprinten? Dat kan met de 3D printer op school.
Je hebt er natuurlijk ook lessen bij nodig. Die komt iemand jullie in de klas geven. Wat gaat het
worden? Een geprinte luie hangmat voor in de pauze? Of juist een geprinte nieuwe voetbal voor de
klas?
2. Energie opwekkende bureaustoelfietsen, een combinatie van de ideeën van Lotte (8b NS) en
Mies (6/7 NS)
Sporten aan je tafel? En ook nog energie opwekken? Dat kan met de energieopwekkende
bureaufietsen! Lekker fietsen tijdens het rekenen en ondertussen oefent je klasgenoot de topo op de
computer die door jouw energie blijft draaien!
3. Het Stop Motion Station van Maja (6a NS)
Onze eigen animatie studio op school kunnen we krijgen met het Stop Motion Station. Het is een
soort animatietafel waarop je je eigen geknutselde poppetjes in je eigen getekende achtergrond
avonturen kunt laten beleven. Met het Stop Motion Station maak je hiermee een fantastische film!
4. De Breintrein, een combinatie van de ideeën van Arabelle (1/2 c NS), Lente (6 NS) en
Oceane (6/7 NS)
De Breintrein is een grote kist op wielen die zo je klas in kan worden gereden. Hij zit vol met vragen,
opdrachten en proefjes over scheikunde, natuurkunde, techniek en misschien ook wel filosofie en
astrologie. Misschien blijft de trein wel een week in je klas en geeft de juf of meester, samen met
hulpvaardige pappa’s en mamma’s wel allemaal leuke lessen. Of mag je zelf uitvinden of olie kan
mengen met water.
5. Lego, een combinatie van de ideeën van Daan (5 NHK), Youri (6 NS) en Thijmen (6/7 NS)
Van Lego krijg je nooit genoeg toch? Wat dacht je van Lego voor elke klas? Voor toffe
bouwopdrachten van de juf. Maar ook voor lekker spelen tijdens de overblijf. En wat dacht je van
Lego Mindstorms? Dan kunnen we ook nog leren programmeren op school!
6. Kooklessen, een idee van Lars (6/7 NS)
MMMMM, loopt het water jou ook al in de mond bij dit idee? Lekker bakken op school en het daarna
opeten tijdens de overblijf. Wordt het een cake, een quiche of een lekker soepje? Vergeet niet iets te
maken voor de juf of meester!
7. Sportieve gangen, een idee van Feie (4 NHK)
Houd je ook van klimmen en klauteren? En heb je soms ook even een loopje nodig tijdens al dat
werken? Heel veel kinderen vinden de pauze en de gymles zo fijn omdat ze dan even wat energie
kwijt kunnen. Hoe fijn zou het kunnen zijn als je niet hierop hoeft te wachten maar gewoon op de
gang even in de ringen kan hangen? Of kan klimmen tegen de klimmuur op? Wie weet slinger je
straks wel via lianen naar de wc!

Het was een flinke klus voor de commissie.

De Margriet loopt mee met de marathon!
Doe je ook mee met de Kidsrun????? Op zaterdag 8 april lopen wij als
Daltonschool De Margriet mee met de Kidsrun van Rotterdam. Er zijn
twee afstanden waar je aan mee kan doen: 1 km en 2,5 km. Kosten
zijn €2,50 per kind.
Er lopen ook leerkrachten van school mee met de verschillende afstanden. Er is een brief gemaild naar alle
ouders met een invulstrookje. Wil je meedoen vul deze dan in en lever het samen met het geld in bij je eigen
leerkracht. We hopen op veel enthousiaste renners van De Margriet.

Nieuws uit De Kinderraad
Ik ga in dit stukje vertellen over wat er de laatste keer (woensdag 25
Januari ) is besproken in de kinderraad.
Deze week was juf Amanda er ook bij. We hebben het in de
kinderraad gehad over de Plusklas. Het viel ons op dat veel kinderen
die niet in de Plusklas zaten, niet begrepen wat de Plusklas nou
eigenlijk inhield. Ook toen ik later in mijn klas vroeg: ‘Weten jullie
nou eigenlijk wat de Plusklas is?’, merkte ik al snel dat ze niet echt
door hadden wat het was. Toen ik vroeg: ‘Wat denken jullie dat we
daar doen?’, zeiden ze: ‘Jullie spelen spelletjes, doen leuke dingen
en maken soms een paar sommen.’
Eigenlijk klopt daar niks van. Ik legde ze uit dat we wel spelletjes
doen, maar dat het spelletjes zijn waar we van leren leren en er
zelfverzekerder van worden.

Ook leer je in de Plusklas te zijn wie je bent en niet alleen in de Plusklas maar ook in de klas zelf je uitdaging aan
te geven en door te zetten als je iets moeilijk vindt. Ook vertelden veel kinderen dat hun klas na het bezoek van
juf Amanda beter begrepen wat de Plusklas was.
Ook hebben we het gehad over rapporten. Juf Arwen heeft de vorige kinderraad aan ons gevraagd of we aan
de kinderen in onze klas wilden vragen wat ze van de rapporten vinden. We moesten vragen of ze alleen de
cijfers of ook de inzet wouden zien op hun rapport veel kinderen wilden niet alleen cijfers maar ook inzet.
Als laatste hebben we het gehad over de Knikkerbaanrace, want er komt weer een knikkerbaanrace aan!! Aan
de klassen moesten we vragen wat we dit jaar konden doen met de opbrengst van de race. Er kwamen veel
antwoorden, zoals: tablets, nieuw meubilair, klimrekken en nieuwe schommels.
Geschreven door Vera (groep 6 NS) De kinderraad.

Zonnedak op gymzaal Noorderhavenkade
Vanaf 1 mei 2017 gaat het zonnedak op de gymzaal aan de
Noorderhavenkade in Rotterdam energie leveren. De
buurtbewoners die meedoen aan dit zonneveld gaan dan hun
eigen, lokaal opgewekte energie oogsten. Dit is het eerste dak
dat energiecoöperatie Blijstroom vol legt met zonnepanelen.
Onder het motto ‘Stap voor stap, dak voor dak’ maakt de
coöperatie werk van een energieneutraal Rotterdam.
Alle deelnemers in dit zonnedak wonen in de buurt van de
gymzaal, in de zogeheten postcoderoos. Bij dit dak gaat het om
de postcodes 3011, 3013, 3031, 3032, 3033, 3035, 3037, 3038
en 3039.
Door de ‘postcoderoosregeling’ krijgen zij korting op hun energiebelasting. Het zonnedak is een makkelijke
manier om te investeren in zonne-energie. Bijvoorbeeld voor mensen die geen (bruikbaar) dak hebben, een

huis huren of voor wie het te ingewikkeld is om zelf zonnepanelen te leggen. In eerste instantie gaat de stekker
in een deel van het zonneveld. Bij voldoende deelname worden alle zonnepanelen geïnstalleerd. Het is nog
mogelijk om paneeldelen te kopen en deze zomer al Rotterdamse energie te oogsten. De investering van 200
euro per paneeldeel verdient zichzelf terug via het verrekenen van de opgewekte energie met de eigen
energierekening. En vanaf de eerste dag wordt bijgedragen aan een schone toekomst. Als het dak volledig
operationeel is, leveren de 192 zonnepanelen in totaal jaarlijks zo’n 45.000 kWh aan groene stroom. Dat is
genoeg om 15 huishoudens geheel van elektriciteit te voorzien. De meeste paneeldelers hebben ervoor
gekozen een kleiner deel van hun energieverbruik op te wekken via het zonneveld op het dak van de gymzaal.
Uiteindelijk zullen zo’n 40-50 huishoudens aan het Noorderhavenkade-project meedoen. Arie Lengkeek is een
van de investeerders in paneeldelen: "Ik woon in Blijdorp, in een appartement dat onderdeel is van een VVE, en
wil graag stroom van zon en wind. Maar dat kan niet op mijn dak. Via Blijstroom kan ik tóch eigen panelen
leggen, plus de bijbehorende belastingvoordelen oogsten. Met mijn investering van 1600 euro heb ik
binnenkort de helft van mijn stroom uit panelen." Het zonnedak aan de Noorderhavenkade is een initiatief van
Blijstroom, de eerste energiecoöperatie van Rotterdam. Het doel van Blijstroom is om in korte tijd in zo veel
mogelijk Rotterdamse wijken zonnevelden aan te leggen. Het zonnedak op de gymzaal aan de
Noorderhavenkade in Blijdorp is dus slechts het begin. Door collectief energie op te wekken en door
voorlichting en advies over energiebesparing werkt de coöperatie aan de verduurzaming van Rotterdam. Het
doel is om in 2030 energieneutraal te kunnen wonen.
Voor meer informatie en aanmelden voor paneeldelen kun je terecht op nieuwe website van de coöperatie:
blijstroom.nl/mee-investeren.

