17 september 2015
Agenda:
Maandag 5 oktober: dag van de leerkracht
Woensdag 7 oktober: start Kinderboekenweek
Donderdag 15 tot en met vrijdag 23 oktober: herfstvakantie
Dinsdagavond 27 oktober: informatiebijeenkomst voor alle ouders: digitale opvoeding

Sova: Ik heb respect voor anderen.
Een passend onderwijsaanbod op De Margriet aan meer- en hoogbegaafde leerlingen
Mijn naam is Amanda Pereira. Vanaf dit schooljaar
ben ik één dag in de week leerkracht van groep 8A
(dinsdag) en twee dagen in de week (donderdag t/m
vrijdag) meer- en hoogbegaafden specialist en
coördinator op Daltonschool De Margriet. Door extra
subsidie van de gemeente is het aantal dagen voor
mijn functie uitgebreid van 1 naar 2.
Passend onderwijs
Op Daltonschool de Margriet willen wij graag dat alle
leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige leerders
die kunnen presteren naar eigen vermogen. Wij
hebben leerlingen op school voor wie
verrijkingsmaatregelen dienen te worden getroffen in
de klas om dit te realiseren. Komende schooljaren
willen wij het passend aanbod voor deze leerlingen
op groepsniveau (inhoud, instructie, tijd) verbeteren.
Dit proces zal ik de komende jaren gaan coördineren.
Plusklas
Er zijn hoog- / meerbegaafde leerlingen die baat hebben bij een andere wijze van begeleiden dan binnen de
groep mogelijk is. Vanaf groep 5 kunnen deze leerlingen in aanmerking komen voor plaatsing in de Plusklas.
Het is de bedoeling dat de Plusklas zal voorzien in de onderwijsbehoeften waar deze kinderen in groepsverband
mogelijk te weinig mee in aanraking komen.
De Plusklas zal dus worden ingericht voor hoogbegaafde kinderen of leerlingen met leer- en
persoonskenmerken van hoogbegaafdheid. Hier komt bij dat deze kinderen specifieke leer- en/of zorgvragen
hebben. Het kan in de praktijk voorkomen dat leerlingen die afgelopen jaren in de Plusklas zaten, nu worden
bediend in de groep.
Twee halve schooldagen van 8:30 tot 12:00 uur (donderdag- en vrijdagochtend), zal ik de Plusklas begeleiden.
Positieve uitwerkingen voor alle leerlingen De ontwikkelingen die wij zullen doorlopen als school zal op langer
termijn positieve uitwerkingen hebben voor alle leerlingen. Door het verbeteren van ons onderwijsaanbod

zullen wij ervoor zorgen dat leerlingen in de klas meer op maat worden bediend en ruimte ontstaat voor
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
Ik zie de toekomst zonnig tegemoet! Ik hoop u ook… Maar ik zal eerlijk zijn, om daar te komen wordt het de
komende jaren hard werken, met vallen en opstaan. Uiteraard heb ik er alle vertrouwen in dat dit ons helemaal
gaat lukken.
Amanda Pereira
Oproep vanuit de Medezeggenschapsraad (MR)
De MR adviseert de leiding van de school en beslist mee over belangrijke onderwerpen op het gebied van
onderwijs, de organisatie en de financiën van de school. De MR vergadert eens in de zes weken. In de MR zitten
vijf ouders en vijf leerkrachten. In het afgelopen schooljaar heeft de MR veel aandacht besteed aan de
communicatie naar ouders. Een van de eerste punten die we hebben veranderd is het plaatsen van de notulen
op de website. Hierin kun je lezen wat er binnen de MR besproken wordt en welke onderwerpen aan bod
komen. Daarnaast is er vanuit de MR op een van de ouderavonden inzicht gegeven in het beleid en de
financiën van de school. Hier hebben we veel positieve reacties op gekregen vanuit de ouders. Uit deze reacties
kwamen ook initiatieven naar voren om De Margriet mogelijk te helpen. Soms grote initiatieven die
ingewikkeld zijn maar ook kleinere die direct uitvoerbaar zijn.
Ouderbetrokkenheid
Dat bevestigt maar weer eens de grote ouderbetrokkenheid bij De Margriet. De MR hecht veel waarde aan een
goede samenwerking met ouders. Door deze hulp zijn soms extra’s mogelijk die anders zouden blijven liggen.
Bovendien is een goede interactie tussen ouders en leerkrachten goed voor de kwaliteit van het onderwijs en
de sfeer op school. Omdat de groep ouders binnen De Margriet groot is wil de MR optreden als verzamelpunt.
En luisteren naar de ideeën die er zijn of de initiatieven die ouders willen nemen. Vanuit dit verzamelpunt
kunnen we dan de ideeën of initiatieven inzetten op de juiste plek. Alles is welkom. Heb jij een goed idee of wil
je gewoon een steentje bijdragen stuur dan een mail naar M-R@demargriet.nl
Hulpvraag voor de aankomende kinderboekenweek
Over 3 weken start de Kinderboekenweek en willen wij deze week weer spetterend openen!
Het thema dit jaar is "Raar maar waar" . Het boek wat wij als inspiratiebron hebben gekozen is "Stijn,uitvinder"
Voor het decor zijn wij op zoek naar 'laboratorium spullen' ; flesjes/buisjes, witte jassen, beschermbrillen,
beschermhelmen, uitvindersboeken, iets van Willie Wortel/Einstein e.d.
Kunt u ons hier aan helpen?
Dan kunt u het op de Nolensstraat inleveren bij juf Barbara(groep 7a) of op de Noorderhavenkade bij Juf
Ireen/Juf Bonnie (groep 4)
Graag in een tas met naam, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat u de spullen na de afsluiting op 14 oktober
gewoon weer terug krijgt.
Wij zien de spullen graag tegemoet!

Cadeautje: “Altijd bijten de buren”
De leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 hebben afgelopen vrijdag een cadeautje gekregen:
het boek: “altijd bijten de buren” van Paul van Loon. De ruim 200 boeken hebben wij
weer gekregen van een gulle gever.
Bij deze willen wij de gulle gever ontzettend bedanken en wensen de leerlingen veel
leesplezier!

Schoolkoor van start!
Het schoolkoor van Daltonschool De Margriet is vorige week van start gegaan! Wat een mooie zangstemmen,
dat belooft wat! Zit jij in groep 6, 7 of 8 en wil je ook meezingen met het schoolkoor? Heeft u vragen over het
koor, neem dan contact op met onze muziekdocent: anouk.vinders@demargriet.nl

“zo..doen ze dat hier allemaal”
Afgelopen dinsdagavond 8 september is er in alle groepen
een kennismakings- en informatievavond georganiseerd.
Een avond om de andere ouders en leerkracht te ontmoeten
en een indruk te krijgen wat uw kind – en u – dit schooljaar
allemaal te wachten staat.
Een veel gehoorde uitspraak bij het verlaten van het lokaal:
“zo..doen ze dat hier allemaal”?
Dank voor uw aanwezigheid! Mocht u naar aanleiding van
de avond nog vragen hebben, stel deze dan gerust aan de
groepsleerkacht.

Gezocht: 2e hands gymschoenen
Vanaf september 2015 zijn gymschoenen verplicht in de gymzaal. Heeft u nog 2e
hands gymschoenen liggen die u niet gebruikt? Wilt u die dan bij (gym)meester
Marc inleveren, zodat deze uitgeleend kunnen worden aan kinderen die kun
gymschoenen een keer vergeten.
Alvast bedankt!
(Gym)meester Marc

ICT tip: goedkope software voor leerlingen van Daltonschool De Margriet
SURFspot is dé not-for-profit ICT-webwinkel met speciale onderwijskorting op software, clouddiensten en
hardware. Exclusief voor (ouders van) basisschoolleerlingen!
Via SURFspot kun je tegen de laagste prijzen software, cloudoplossingen of hardware kopen. Je hebt een keuze
uit ruim 250 artikelen van gerenommeerde leveranciers als Adobe, Norton, McAfee en Microsoft. Welke
producten je in de webwinkel vindt en welke prijzen je ziet, is afhankelijk van de licenties die jouw
onderwijsinstelling afneemt van SURFmarket. Voor de meeste producten betaalt jouw onderwijsinstelling
namelijk de licentie voor gebruik thuis. Dat is 1 van de redenen dat SURFspot de producten zo goedkoop kan
aanbieden. De korting loopt op tot 90% ten opzichte van de adviesprijzen.
In de webwinkel bestel je gemakkelijk bijvoorbeeld software of een clouddienst die je nodig hebt, en je
ontvangt meestal direct een linkje om de software te downloaden of toegang te krijgen tot de clouddienst. En
kom je er niet uit, dan helpt een deskundige medewerker van de klantenservice je verder. Legale software voor
een betaalbare prijs, dat vind je bij SURFspot.
Via onderstaande link kunt u zich registreren en daarna accepteren wij uw account:
https://surfspot.apsitdiensten.nl/RequestAccountStudent.aspx en kies voor OBS De Margriet!
Met digitale groet,
ICT,
meester Michiel & (gym)meester Marc
Een mooi initiatief van een ouder van De Margriet (herhaalde oproep):
In het kader van het vluchtelingenprobleem doe ik (Claudia van Haaren, moeder van Bo ( NHK 1/2a) mee aan
een actie op Facebook namelijk "Bag to the Future". Bij deze actie worden rugzakjes verzameld voor kinderen
tussen 4 en 12 jaar met spulletjes waar een kind blij van wordt. De rugzakjes gaan naar de kinderen die
aankomen op Lesbos en Kos zodat zij toch iets van speelgoed hebben.
Ik heb al een paar rugzakjes gevuld met mijn dochter Bo en ik weet dat meer ouders aan deze actie meedoen.
De rugzakjes kunnen tot aanstaande vrijdag 18 september 12 uur worden afgegeven op de Noorderhavenkade
en op de Nolensstraat (bij conciërge of elk ander teamlid). Ik kom ze dan halen en ik zal ze brengen naar de
loods in Amsterdam zodat ze verscheept kunnen worden naar Griekenland.
Het gaat dus echt om een bliksemactie, morgen is de laatste dag om de rugzakjes in te leveren!
Hieronder de regels omtrent de rugzakjes:
Het moeten rugzakjes zijn met twee hengsels zodat kinderen het om hun schouders
kunnen hangen. Liever geen rugzakjes met touwtjes. De rugzakjes mogen niet te
zwaar zijn ( ongeveer 1 kilo). Het mogen gebruikte rugzakjes zijn, zolang ze nog
prima een ronde mee kunnen. Aan het rugzakje moet een kaartje gehangen worden
met BOY/ GIRL en de leeftijd voor wie het rugzakje geschikt is.
Suggesties voor de inhoud: kleurtjes, kleurboek, memory, barbies, autootjes,
diadeem, stickers, stuiterballen, lego. Zolang het maar niet te zwaar is en het
speelgoed de reis kan overleven. Er mogen ook noodzakelijke dingen in zoals
kinderbekers, tandenborstels en kinderpleisters. Alles is welkom zolang het maar in
goede staat is.
Een kaartje, tekening en/of foto van je kind met een lieve boodschap is heel erg
welkom!!!
Op facebook kun je nog meer informatie vinden over de actie Bag to the Future
https://www.facebook.com/bagtothefuture?fref=ts

