2 februari 2018
Agenda:
Maandag 5 februari: intekenen wintergesprekken
Woensdag 7 februari: opruimen zoldertjes Nolensstraat
Maandag 12 en dinsdag 13 februari: wintergesprekken
Donderdag 22 en vrijdag 23 februari: roostervrije dagen, de leerlingen zijn vrij.
Maandag 26 februari tot en met vrijdag 2 maart: voorjaarsvakantie

Lars’ kooklessen! Eten (s)maken
Het heeft even geduurd, maar de kooklessen zijn in zicht! Dit schooljaar worden voor alle Margrietkinderen
kook- én smaaklessen georganiseerd:





Groepen 1/2 gaan in de klas groenten en fruit proeven, ruiken, voelen, horen en bekijken en daarna
bijzondere fruitspiesjes maken
Groepen 3/4/5 gaan een smaakles volgen en een lunch voorbereiden en zelf opeten tijdens de
overblijf
Groepen 6/7 gaan naast de smaakles ook een lunch maken maar wel iets moeilijker dan de
middenbouw
Last but zeker niet least, de groepen 8 gaan op de Pierewaaier een diner in elkaar zetten (en alle
voorbereidingen doen) en dit aan de ouders serveren!

Lars (groep 8, winnaar Margrietinitiatief 2017) wordt hierbij
geholpen door Inge Titulaer (moeder van de “andere Lars” en Lynn).
Inge staat bekend als “kok in buurt” en ze kookt bij Resto vanHarte
(kinderresto) en Seats2Meet. Lars en Inge stemmen al hun plannen
af met de coördinatoren van de onder- midden- en bovenbouw en
Joekjan.
Oproep:
Maar dan nog komen we nog steeds handjes tekort. We zoeken dan
ook ouders die graag koken (professionele en/of hobby koks) en
willen lesgeven in enkele klassen. Inge zal deze groep ouders trainen
en voorzien van het lesmateriaal over smaak en koken. Je kan je
hiervoor melden bij Inge via inge@ingeskookkunsten.nl

Naast ouders zullen ook enkele kinderen uit groep 8 gaan helpen bij de kook- en smaaklessen. Hiervoor zal Lars
binnenkort een oproep doen in de 3 klassen.
Suggesties en vragen graag aan Inge.
Groetjes Lars Warnink groep 7/8

Juf Marloes naar Suriname met Edukans!
Zoals velen van jullie al weten, zal ik op 17 februari voor 2 weken les gaan geven in Suriname. Ik ga met de
organisatie Edukans aan de slag om de kwaliteit van het onderwijs in Suriname te verbeteren. Naast de kennis
die ik ga brengen, zal ik kennis mee terug nemen naar Nederland. Voor de school in Suriname zal ik een mooi
sponsorbedrag meenemen. Mijn doel van minimaal €1000 is al behaald maar ik wil meer! Daarom zal er op
vrijdag 16 februari een kleding inzameling zijn op school. De organisatie bag2school zal de kleding ophalen en
mij per kilo uitbetalen. Op maandag 12 februari krijgen alle leerlingen van De Margriet een bag2school zak mee
naar huis.
Dus puilt de kast thuis uit met kleding, schoenen, lakens, gordijnen en knuffels, stop ze in een plastic zak en
lever deze zak vrijdag 16 februari in voor 15uur in het speellokaal van de Nolensstraat of Noorderhavenkade.
De gevonden kleding van school zal ook meegaan met de inzameling.
Benieuwd naar mijn avonturen in Suriname? https://marloes-mulder.inactievooredukans.nl/
Wil je meer weten over de organisatie bag2school? http://bag2school.nl/

Gezocht ouders voor meehelpen nieuwe indeling zolder Nolenstraat
De zolder, waar veel spullen opgeslagen staan zoals Sint en Kerst
versieringen, op de Nolensstraat is toe aan flinke opruiming en
een nieuwe indeling. Hiervoor zoeken wij nog enkele ouders
(ook sterke moeders en vaders voor het tilwerk) die woensdag 7
februari na school een paar uurtjes tijd hebben.
Wilt u meehelpen, dat zou super zijn! Opgeven kan bij Juf
Rita: rita.verhoeven@demargriet.nl
Groeten, Lily
(werkgroep kerst en contactouder klas 1/2B)

Effectiviteit in groep 5B
Dalton is een maatregel om effectiever te werken. Hoe wordt dat vormgegeven in groep 5B? Ik zal in het kort
beschrijven wat er in groep 5B gebeurt om de kinderen effectiever te laten werken.
Op de taakbrief waar iedereen op school mee werkt is ruimte voor differentiatie. Dat wil zeggen dat er voor
ieder kind iets opstaat dat passend is. Er is basisstof op te vinden, verrijkende stof en leerstof die voor extra
oefening zorgt. In de klas werken wij met het stoplicht. Dit middel gebruiken wij om de kinderen te leren
omgaan met uitgestelde aandacht. De kleur rood betekent: ik werk alleen en de juf is niet beschikbaar. Oranje:
ik werk alleen, maar als ik iets niet snap, kan ik mijn maatje om hulp vragen. Groen: de juf is beschikbaar voor
vragen. Bij het rode stoplicht leren kinderen een vraag te parkeren en door te gaan met werk dat zij wel
kunnen maken.
Wij werken met verschillende
werkvormen om de effectiviteit in de
klas te vergroten. Kinderen werken
alleen, in tweetallen of in groepjes. Zo is
er een werkvorm die past bij het
aanleren van begrippen. In de klas zijn
28 kaartjes met daarop tekst. De helft
van de kaartjes bevat een begrip en de
andere helft de uitleg. Kinderen
moeten actief op zoek naar een uitleg
en begrip dat bijelkaar past.
De weekendkring doen wij op een
actieve manier. Alle kinderen lopen
door de klas met hun hand in de lucht.
Klapt de leerkracht in haar handen dan
maken de kinderen tweetallen met het
kind dat het dichtstbij staat en zij geven
elkaar een high five. Eerst vertelt het
ene kind, de ander luistert en geeft
achteraf een samenvatting. Na 1,5
minuut wisselt iedereen van beurt.
Iedereen heeft zijn weekend verhaal nu
verteld. Iedereen moest aandachtig
luisteren en de kinderen leren samen te
vatten.
Dit is een stukje van effectiviteit in
groep 5B
Mijn sport = Krav Maga
Mijn naam is Annabel uit groep 7A NHK en ik doe aan de vechtsport Krav Maga op zaterdag bij
sportschoolhsw.nl
Het leukste aan Krav Maga vind ik dat je jezelf leert verdedigen. Ik ben vooral goed in het afweren.
Floris, Jesse en Feline zijn ook lid.
Het zou leuk zijn als er nog meer kinderen van Daltonschool De Margriet bij onze club komen, omdat als je
wordt aangevallen je jezelf kan verdedigen.

Nieuws uit de Kinderraad
Bij de kinderraad hebben we het gehad over dat de
overblijfjuffen wel iets strenger mogen zijn of dat we
wel twee overblijfjuffen zouden willen in de klas.
Juf Nurka is de anti-pest coördinator op De Margriet
en kwam met ons praten over pesten. Ze wil graag
van de kinderen horen of er wel eens gepest wordt
en hoe dit wordt opgelost (of opgelost moet gaan
worden).
Ook hadden we het over het verschil tussen plagen
en pesten. Pesten kan heel pijnlijk zijn, plagen is dat
je er nog om kan lachen en pesten is dat je het elke
dag doet en dat iemand het niet leuk vindt. Als
mensen je echt slaan of pijn doen dan moet je altijd
naar de juf of meester gaan. Iedereen heeft een
poster voor in de klas gekregen om over plagen en
pesten te praten in de klas.
Klik hier voor de notulen van de laatste vergadering
of kijk op de website onder het kopje: leerlingen kinderraad.
Groetjes van Arno (en een beetje hulp bij het schrijven door Hilde en
Joekjan)

Gevonden voorwerpen
We blijven het eens in de zoveel tijd herhalen, maar
onze kinderen zijn sloddervosjes.. Op beide locaties zit
binnen 4 weken de bak met gevonden voorwerpen
helemaal vol. We stallen de voorwerpen eens per
maand uit (als het lukt op de eerste van de maand).
Daarna bewaren we de spullen nog een maandje in een
vuilniszak. Zijn ze dan nog niet opgehaald, dan gaan de
spullen in de kledingcontainer.
Op de foto de opbrengst van 1 maand op de
Nolensstraat..

