2 november 2017
Agenda:
Maandag 6 en dinsdag 7 november: herfstgesprekken
Dinsdag 14 november: ouderavond daltononderwijs
Dinsdag 21 november: ouderavond: de waarde van kinderfysiotherapie en sensorische
informatieverwerkingstherapie.
Vacature: De Margriet zoekt een enthousiaste groepsleerkracht onderbouw
In verband met het vertrek van juf Milou per 1 januari aanstaande (heeft haar droombaan gevonden buiten het
onderwijs) zijn we op zoek een kei van een onderbouwleerkracht. De vacature staat op Meesterbaan.nl (klik
hier) en is verspreid via onze Facebookpagina. Wilt u de vacature binnen uw netwerk onder de aandacht
brengen en verspreiden via de sociale media? Gedurende het schooljaar een vacature vervullen valt niet mee,
zeker niet in deze tijd van “leerkracht-schaarste”. Leerkrachten met een mobiliteitswens gaan vaak pas vanaf
medio maart/april de vacaturesites in de gaten houden en een overstap per zomervakantie overwegen. We
moeten dus op inventieve wijze de vacature onder de aandacht brengen. Uw netwerk kan hierbij helpen!
Terugblik op de laatste vergadering van de medezeggenschapsraad
Op donderdag 26 oktober is de MR weer bij elkaar
gekomen. Tijdens de vergadering hebben wij het
jaarplan van de MR besproken. Hierin staat onder
andere het overzicht van de vergaderdata, de
agendapunten en de speerpunten van de MR.
Binnenkort is het jaarplan te raadplegen op de
website van De Margriet.
Het tweede gedeelte van de avond bestond uit een
trendanalyse van de citoscores van eind schooljaar
2016-2017. Dit gedeelte werd gepresenteerd door
Arwen, de intern begeleider. In deze analyse wordt
gekeken of de wijze waarop De Margriet zijn
onderwijs vormgeeft, zichtbaar wordt in de
citoresultaten. Waar de ambitieuze doelen van De
Margriet niet worden behaald, wordt kritisch gekeken
naar het onderwijsaanbod.
De MR is zeer tevreden met de behaalde resultaten.
Onze volgende vergadering staat gepland op
donderdag 7 december.

Linker rij van onder naar boven: Liselotte (teamlid), Marloes
(teamlid) , Tjeerd (ouder) en Raymond (ouder).
Middelste rij van onder naar boven: Eltjo (ouder en secretaris),
Arwen (teamlid), Christa (ouder) en Huib (teamlid).
Rechter rij van onder naar boven: Annemarieke (ouder en
voorzitter) en Britt (teamlid).

Herhaalde oproep: 14 november 2017 - OUDERAVOND OVER HET DALTONONDERWIJS
Dinsdag 14 november a.s. nodig ik u van harte uit om mee te komen praten over ons daltononderwijs.
Graag vertel ik u meer over de daltonvisie en hoe wij deze vormgeven op De Margriet.
We laten u ook graag aan het woord. Wat zijn uw ervaringen met school? We horen het graag!
Het zal dus een interactieve avond worden, waarbij vooral het gesprek centraal staat.
Wilt u erbij zijn? Stuur dan even een mailtje naar: ouderavond@demargriet.nl .
In de mail graag vermelden met hoeveel personen u komt en in welke groep uw zoon/dochter zit.
Datum:
Plaats:
Inloop:
Start:
Einde:

dinsdag 14 november 2017
Nolensstraat 44
19:15 uur (koffie/thee staat klaar!)
19:30 uur
21:00 uur

Samenwerken bij het oefenen van de tafels in groep 7a-NHK
Elke leerling in de kring heeft een cijfer (0 t/m 9). Ze gaan op volgorde in de kring staan.
De elfde leerling heeft een bol wol.
De leerlingen noemen nu een tafel netjes in volgorde op.
Steeds wanneer de uitkomst genoemd is, loopt de leerling met de bol wol naar de leerling met het juiste cijfer.
Steeds wordt gekeken naar het laatste cijfer van de uitkomst. Bijvoorbeeld: 1x3=3, leerling loopt naar het getal
3. 3x4=12, leerling loopt naar het getal 2.
Wat valt je op?
Welk patroon ontstaat er?
Welk getallen komen wel / niet aan de beurt?
Wat heb je ontdekt om de tafel makkelijker uit je hoofd te leren?
Net even op een andere manier samen rekenen en de structuur van tafels ontdekken!

Herhaalde oproep: 21 november 2017 - Ouderavond: de waarde van kinderfysiotherapie en sensorische
Informatieverwerkingstherapie
Dit schooljaar gaat De Margriet als pilot samenwerken met Hanneke van Holst, kinderfysiotherapeut / S.I.therapeut.
Kinderen leren spelenderwijs.
Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Het beheersen van motorische
vaardigheden is een voorwaarde voor het ontwikkelen op andere gebieden zoals spelen, praten, leren,
concentreren en zelfvertrouwen.
Als kinderfysiotherapeut en sensorische integratie therapeut krijgt Hanneke veel aanmeldingen van hoog
gevoelige kinderen. Een deel van deze kinderen is hoogbegaafd.
Deze kinderen hebben vaak: een minder goed ontwikkeld lichaamsbesef (als voorbeeld: een kind wordt later
zindelijk doordat het een minder goed ontwikkeld lichaamsgevoel heeft) en moeite met de planning van
bewegingen, zowel wat betreft de grove als de fijne motoriek (als voorbeeld: een kind wordt gevraagd te
schommelen, begrijpt wat hij/zij moet doen, maar kan de beweging die nodig is tijdens het schommelen nog
niet zelf uitvoeren).
Het zijn kinderen die erg in hun hoofd zitten en minder stevig (“geaard”) in hun lijf.
Tijdens een ouderavond zal Hanneke van Holst toelichten wat de waarde is van kinderfysiotherapie en
sensorische informatieverwerkingstherapie.
Bent u benieuwd?
Schrijf u dan in voor de ouderavond die zal plaatsvinden op dinsdag 21 november
Locatie : Nolensstraat
Tijd : 19.30 – 20.30
U kunt zich inschrijven door de volgende gegevens te mailen naar amanda.pereira.furtado@demargriet.nl:
- Naam ouder(s)
- Naam van uw kind(eren)
- Groep
Met vriendelijke groet, namens het team Amanda Pereira

