18-05-2017
Agenda:
Vrijdag 19 mei: Grote Sponsor Knikkerrace
Donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei: leerlingen vrij, Hemelvaartweekend
Maandag 29 mei: groep 8 op kamp
Maandag 29 mei: eerste dag Noord4daagse (avondvierdaagse)
Woensdagmiddag 31 mei: mini finals groepen 7 en 8
Maandag 5 juni: leerlingen vrij, Pinksteren
Vrijdag 16 juni: leerlingen vrij, roostervrije dag
Vrijdag 16 juni: ouderfeest
Vrijdag 30 juni: sportdag
Ouderfeest: “Camping Le Margritte”
Vrijdag 16 juni toveren we de Margriet Nolenstraat om tot 'Camping Le Margritte'.
Ouders en medewerkers zijn welkom om in de echte vakantiestemming te komen.
Met le Bar, Kampvuurkaraoke en le Bar annex campingwinkel. Au revoir au camping
Le Margritte. Enne vergeet je zaklamp niet....
Klik hier voor de link naar de Facebookpagina van Team Ouderfeest.
Team Ouderfeest

Heel veel hulpouders gezocht voor de grote sportdag vrijdag 30 juni!
Om net als voorgaande jaren weer een groot succes
te maken van de sportdag, hebben wij weer heel veel
hulpouders nodig.
Voor de groepen 1/2 is de sportdag op het
schoolplein van de Nolensstraat. Aanmelden kan bij
meester Jan: jan.van.beek@demargriet.nl
De groepen 3 t/m 8 verzamelen die dag bij sportpark
Nenijto. Aanmelden kan bij (gym)meester Marc:
marc.labordus@demargriet.nl
Alvast bedankt en met sportieve groet, (gym)meester
Marc

Noord4daagse zoekt hulp!
Fantastisch nieuws; er zijn 270 Margriet leerlingen die mee gaan lopen met de Noord4daagse.
We gunnen de deelnemers uit de wijk vier gezellige en veilige wandelingen en daarbij hebben wij UW hulp
nodig!
Voor nog zeker 15 groepen (van de 18!) zoeken wij ouders die zorg willen dragen voor als "meldpunt" voor hun
groep. U vinkt alle namen van de deelnemers af aan het begin van de tocht en zorgt dat de kinderen zich bij u
afmelden aan het eind van de wandeling. Aanmelden hiervoor kan door een mail te sturen naar
corrie.catijn@demargriet.nl of door uw beschikbaarheid door te geven aan de leerkracht van uw kind.

Daarnaast is het organiserend team van de Noord4daagse op zoek naar verkeersregelaars.
Om "evenementenverkeersregelaar" te worden volg je een korte E- cursus en daarna kan
je op één (of meerdere!) avonden aan de slag. Jullie hulp is nodig tussen 17.30 en 20.00
uur op maandag 28 mei t/m donderdag 1 juni.
Aanmelden hiervoor kan door een mail te sturen naar routes@noord4daagse.nl onder
vermelding van naam, telefoonnummer en beschikbare avonden.
U begrijpt vast dat zo'n groot evenement in de wijk afhankelijk is van inzet van vrijwilligers.
Meelopen is leuk, meehelpen is nog veel leuker!
Met veel dank namens uw (buur) kinderen!

Geslaagde Koningsdag 2017
En een geweldig bedrag voor Jarige Job!
Op vrijdag 21 april vierden we Koningsdag. Een gezellige en geslaagde dag.
En we hadden geluk met het weer, geen drupje regen. We combineerden de
Koningsspelen met een vrijmarkt voor het goede doel, de stichting Jarige
Job. ‘s Morgens zongen en de kinderen uit volle borst het Koningsspelenlied
‘Okido’.
Van nagels lakken tot noedels eten
Alle groepen hadden leuke dingen bedacht om geld in te zamelen voor Jarige
Job. Van nagels lakken tot noedels eten, van sminken tot blik werpen. En dan
waren er natuurlijk ook spellen van de Koningsspelen, zoals stokken vangen en ski-lopen.
92 verjaardagboxen!
De kinderen haalden het geweldige bedrag op van € 3239,24! Groep 3A overhandigde de cheque
aan Lonneke van Jarige Job. Met het geld kunnen ze 92 kinderen heel blij maken met een
verjaardagsbox. Jarige Job bedankt iedereen daar heel hartelijk voor!
Groet,
De werkgroep Koningsdag en Goededoelendag

Veldvoetbaltoernooi meisjes 5/6 eerste van heel Rotterdam!
We deden mee met 2 meisjesteams en een paar
jongensteams.
Ons team was de enige die door was naar de halve finale.
Die wonnen we ook en gingen door naar de finalemiddag.
De finalemiddag wonnen we alle wedstrijden en mochten
de grote finale spelen.
Toen gingen we voor de 2e plaats of 1ste plek. Die hebben
we gewonnen dus ons team was kampioen van alle
basisscholen van Rotterdam!! In ons team zaten, Eveline,
Helene, Jennifer, Angel, Micka, Danique, Marijn, Judith, ik
(Milou).

Knikkerbaanrace
Morgen – vrijdag 19 mei – is de grote knikkerbaanrace. Met goed weer in het park op de Noorderhavenkade en
met slecht weer in de gymzaal aan de Noorderhavenkade. Tijdens schooltijd gaan alle klassen om de beurt
racen. De winnaars uit elke groep racen mee in de grote finale om 15:30 uur.
Op woensdag 10 mei hebben de leerlingen uit groep 7 geholpen met het ontwerpen van enkele delen van de
knikkerbaan. Obstakels werden aangebracht, waarna uiteraard werd geoefend of de knikkers bleven rollen.
Claudia (organiserende ouder) heeft vandaag de 600 flesjes met knikkers uitgedeeld en de leerlingen uitleg
gegeven over de race.
In de volgende nieuwsbrief blikken we terug op de racedag en maken we uiteraard de opbrengst bekend.

Groep 7 ontwerpt en oefent..

Claudia deelt 600 flesjes met knikkers uit..

Eerste Ctouch touchscreen digibord geplaatst
De komende jaren worden alle verouderde smartboarden vervangen door de nieuwste Ctouch touchscreen
digiborden. De eerste drie zijn al geplaatst en zijn top!

De schoolreisweek
Afgelopen week was het zover: de start van de
schoolreisweek!! De kleuters gingen vrijdag 12
mei naar speeltuin de Kievit. De dag leek in het
water te vallen door de regen in de ochtend, maar
gelukkig was dit niet het geval en hebben de
kleuters genoten van een dag vol pret!
Maandag 15 mei gingen de groepen 4/5 en 5 naar
Familiepark Drievliet waar ze het volgens de
kinderen "onwijs naar hun zin hadden"!!
Dinsdag 16 mei gingen de kinderen uit de groepen
6 naar Attractiepark Duinrell. Het was een
aangenaam temperatuurtje dus ook de water
attracties vonden de kinderen erg leuk!!
Vandaag, donderdag 18 mei is het de beurt aan
de groepen 3 om zich heel de dag te vermaken in
Plaswijckpark en de groepen 4 gaan dat doen in
Europa's grootste speeltuin Linneaushof!!

Aanbod uit de wijk:

