20-04-2017
Agenda:
Vrijdag 21 april: Koningsdag / Goededoelendag
Maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei: leerlingen vrij meivakantie
Donderdag 11 mei: inleveren sponsorlijsten en geld Grote Sponsor Knikkerrace
Vrijdag 12 mei: start schoolreisweek (groepen 1 tot en met 6)
Dinsdag 16 mei: ouderavond over het daltononderwijs
Vrijdag 19 mei: Grote Sponsor Knikkerrace
Maandag 19 mei: groep 8 op kamp
Donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei: Leerlingen vrij Hemelvaartweekend
Maandag 29 mei: eerste dag Noord4daagse (avondvierdaagse)

Op vrijdag 19 mei organiseert Stichting Vrienden van De Margriet de Grote Sponsor Knikkerrace. Alle leerlingen
hebben een envelop met flyers en een inschrijflijst ontvangen. Tot uiterlijk woensdag 10 mei mogen de
leerlingen sponsors zoeken en donderdag 11 mei moeten alle lijsten en euro’s worden ingeleverd op school. De
leerlingenraad heeft bepaald waar dit jaar de opbrengst aan wordt besteed: tablets voor in de klassen. Op 19
mei gaan alle klassen om de beurt racen op de knikkerbaan aan de Noorderhavenkade. Na schooltijd is de
grote finale tussen alle klassenwinnaars. Wij wensen alle leerlingen veel succes bij het vinden van sponsoren!

16 MEI A.S. - OUDERAVOND OVER HET DALTONONDERWIJS
Dinsdag 16 mei a.s. nodig ik u van harte uit om mee te komen praten over ons daltononderwijs.
Graag vertellen wij 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? Wat mist u of waar moeten we
vooral mee doorgaan? 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 even vermelden met hoeveel personen u komt en in welke groep uw zoon/dochter zit.
Datum:
Plaats:
Inloop:
Start:
Einde:

Dinsdag 16 mei 2017
Nolensstraat 44
19:15 uur (koffie/thee staat klaar!)
19:30 uur
21:00 uur

Hopelijk tot ziens!
Vriendelijke groet,
Huib van Velden
Daltoncoördinator Daltonschool De Margriet
Afscheid Elvan en een welkom aan Katie Beth
Het werken op De Margriet combineren met haar studie paste niet
meer in de agenda van Elvan. Elvan heeft inmiddels afscheid van
De Margriet genomen. Katie Beth gaat na de meivakantie bij ons op
school de Engelse lessen geven. In de onderstaande tekst stelt Katie
Beth zich voor.
I am Katie Beth Kelley, the new English teacher. I am from Nashville,
Tennessee in the USA. I have a huge passion for languages, and in
addition to English and Dutch, I speak French and Italian. After
teaching English for several years in elementary schools in Paris,
France, I moved to Delft with my husband in 2014. I want to challenge
the students and provide them with fun, practical lessons.

Boor – ons schoolbestuur – zoekt GMR leden (ouders en personeel)
Word nu lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr)
van Stichting BOOR!
Wilt u meedenken, meepraten en mee besluiten over het beleid van het
bestuur van uw school? Vindt u het belangrijk meer te weten over de
organisatie van het openbaar onderwijs in Rotterdam? Zou u graag
inzicht willen hebben in het financieel beleid van het bestuur van de
openbare scholen?
Lees verder en klik: hier

Schoolreisweek
Vanaf 12 mei gaan de groepen 1 tot en met 6 op schoolreis (de groepen 7 en 8 gaan elders in het schooljaar op
kamp). Onderstaand een globaal overzicht. Specifieke informatie ontvangt u van de groepsleerkrachten.
Vrijdag 12 mei groepen 1/2
Speeltuin de Kievit (Berkel & Rodenrijs)
Maandag 15 mei groep 4/5 en de groepen 5
Familiepark Drievliet
Dinsdag 16 mei groepen 6 (inclusief de leerlingen van 6/7)
Attractiepark Duinrell
Donderdag 18 mei groepen 3
Plaswijckpark
Donderdag 18 mei groepen 4
Linnaeushof

Berichten uit de Kinderraad
Hallo, ik ben Devrim, ik ben 8 jaar oud en zit in De Kinderraad. Ik zit in groep 5 bij
meester Yuri op de locatie Noorderhavenkade. De laatste keer (12 april) hebben we
het over de evaluatie van de taakbrief gehad en verteld hoe het in de klassen gaat
met de taakbrief.
Het volgende onderwerp was St. Jarige Job. In iedere klas zijn er twee vrouwen
geweest voor een presentatie over Jarig Job. We hebben onze mening gegeven hoe
we de presentatie vonden. Het kon beter volgens de Kinderraad. De presentatie
was teveel voor kleine kinderen en het mocht wel wat enthousiaster.
Daarna ging het over de muziekles van groep 5 en 6. Soms zijn de liedjes
kinderachtig en saai (viool) en moeten we lang wachten met de les en zou het
leuker zijn als er ook andere instrumenten zijn, zoals drum.
Als laatste hebben we het gehad over de week van de lentekriebels en heeft
iedereen verteld hoe dat in de klassen ging.
Tips: meer tijd aan besteden en iets serieuzere filmpjes.
Kidsrun Rotterdam
Op zaterdag 8 april hebben ruim 90 leerlingen en 8 teamleden
van De Margriet meegelopen met de kidsrun van de Rotterdam
Marathon.
Met de roze ballonnen, de gele Margriet en natuurlijk onze
blauwe shirts waren we goed zichtbaar op de Coolsingel.
Onder luid applaus van teamleden, ouders en andere
belangstellenden hebben we allemaal – na 1 of 2,5 kilometer
hardlopen – de finish bereikt en werden vol trots de medailles
om de nek gehangen.
Het was een geweldige ervaring en begin maar vast met trainen
voor de Kidsrun 2018

Berichten uit de medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) adviseert de leiding van de school en beslist mee over zaken als onderwijs, de
organisatie en financiën van de school. In de MR zitten vijf ouders (waaronder de voorzitter) en vijf
leerkrachten. De MR vergadert in het schooljaar elke zes weken. De vergaderingen zijn openbaar (sommige
delen kunnen besloten zijn). De planning van de vergaderingen vindt u op de website van de Margriet. De
notulen van deze vergaderingen kunt u (enkele weken na elke vergadering) lezen op de website van de Margriet
via http://www.demargriet.nl/ouders/ouderhulp/medezeggenschapsraad/
Verslag MR vergadering 30 maart
De laatste MR vergadering was op 30 maart jl. Onderstaand een kort verslag van een aantal punten die
besproken zijn in deze vergadering:
Kinderraad
Rianne Gabriëlse was bij deze vergadering te gast als vertegenwoordiging van de Kinderraad. De kinderraad
geeft advies aan de school op relevante onderwerpen en activiteiten. Elke bovenbouwklas (groep 5 t/m 8)
heeft 1 vertegenwoordiger in de Kinderraad. Dit schooljaar heeft de Kinderraad onder andere geadviseerd over
de kleuren van het schoolgebouw aan de Nolensstraat en over de rol van kinderen bij het rapportgesprek. De
MR vond het fijn om te horen over het enthousiasme van de Kinderraad. Het advies van de Kinderraad wordt
door school zeer gewaardeerd en wordt altijd meegewogen in de besluitvorming.
Duurzame financiële gezondheid
Joekjan Höweler heeft een toelichting gegeven op de begroting voor volgend schooljaar.
De begrotingssystematiek is niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Volgend schooljaar zal weer een
boventallige leerkracht worden opgenomen vanuit het vervangingsbudget als “huisinvaller” bij ziekte. De MR
vindt de continuïteit die een “vaste” invaller brengt in geval van afwezigheid van de leerkracht zeer waardevol.
De MR gaat de detailbegroting nog doornemen en komt hier in de volgende vergadering nog op terug.
Opbrengsten CITO
Arwen van Schendelen (intern begeleider) lichtte de CITO scores toe van midden schooljaar. De CITO scores
worden na iedere toetsperiode geëvalueerd per kind, per groep en per leerjaar. Met de MR zijn de scores per
leerjaar besproken om een beeld te krijgen van de leeropbrengsten van de Margriet en de wijze waarop deze
scores ingezet worden tbv de kwaliteit van onderwijs. De Margriet voldoet grotendeels aan de ambitie van een
score 4.0. Bij negatieve afwijking van deze ambitie is geëvalueerd en zijn direct verbeteringen doorgevoerd in
o.a. groepsbesprekingen en groepsplannen. Positieve afwijkingen zijn uiteraard ook geëvalueerd om best
practices te delen waar mogelijk.
Vragen? Opmerkingen?
Meer informatie over de MR vindt u op de website via de website van de Margriet (klik hier):
De MR heeft een e-mailadres: m-r@demargriet.nl. Wilt u een vergadering bijwonen, neem dan even contact
op met de MR .
Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor de MR, dan kunt u natuurlijk ook een van de leden van de MR
aanspreken.
Namens de ouders

Namens de teamleden

Annemarieke van Ettinger - van Herk (voorzitter)
Eltjo Veentjer (secretaris)
Raymond Poot
Christa Stut
Tjeerd Neumann

Liselotte Wuts
Britt van den Blink
Marloes Mulder
Huib van Velden
Arwen van Schendelen

De Orgelzolders
De groep 6a van juf Kaya en de groep 6 van juf Barbara zijn
vrijdag 31 maart naar De Orgelzolders geweest. Dat is een
onderduik adres uit de tweede wereldoorlog. In de oorlog
hebben daar drie joodse gezinnen ondergedoken gezeten.
Zij zaten daar 34 maanden ondergedoken. Ze dachten dat
het maar voor 6 weken was. Ze mochten daar niet
bewegen. Als ze bewogen hoorde je de vloer kraken. Dan
hadden de Duitsers hun al lang ontdekt. De Koster van de
kerk was goed met hout. Daarom bedacht hij het om een
luikje te maken waar net een persoon door heen kon. Dit
verhaal heeft veel wonderen, zo is er in de winter van 1944
een kerngezonde baby geboren. En tijdens een razzia drie
weken voor de bevrijding werden de onderduikers bijna
ontdekt, maar door de goede moed van hun helpers
hebben zij de oorlog overleeft in de Breepleinkerk. Elke
zondag mochten ze als de kerk voorbij was en als iedereen
weg was even door de kerk lopen. De hele familie is daar
gekomen door een persoon, de opa. Hij vond het maar
vreemd dat zomaar iedereen verdween. Dus vroeg hij bij
iedereen in de buurt of zijn klein dochter daar mocht
komen onderduiken. maar het mocht nergens, iedereen
was bang dat ze verraden zouden worden. De opa was
bijna overal geweest behalve bij de koster, en hij wist bijna
zeker dat het daar wel mocht omdat de koster altijd heel
aardig was. Dus hij vroeg het aan de koster, en de koster
zei

ja. Ze waren allemaal heel blij, ze pakten hun
spullen in en gingen voorzichtig naar de zolder.
Geschreven door Vera & Sophia groep 6a juf
Kaya

