21 april 2016
Agenda:
Vrijdag 22 april: goededoelendag / koningsspelen (ouders welkom vanaf 13:30 uur).
Maandag 25 tm vrijdag 6 mei: meivakantie
Woensdag 11 mei: mini final
Vrijdag 17 juni: alle leerlingen vrij
Vrijdag 17 juni: Ouderfeest

Ouderfeest 2016
Op het schoolplein vroeg menigeen zich de afgelopen weken al af of de jaarlijkse traditie aan het
einde van het schooljaar ook in 2016 weer door zou gaan. Het antwoord is uiteraard volmondig JA!
Op 17 juni om 21:00 uur gaan de deuren van de Nolensstraat weer open voor het Ouderfeest: Het
feest op de Margriet ‘voor ouders door ouders’! De meesten van jullie hoeven we niet te vertellen dat
het elk jaar weer super gezellig is. Voor wie er vorig jaar was: We hebben DJ HW weer weten te
strikken voor een strakke mix van tracks uit the 80's, ’90’s, 00’s en (vooruit) the 10’s.

Alle ouders van de
Margriet zijn welkom.
Zet 17 juni daarom
alvast in je agenda en
regel een oppas (doe
dat snel, in heel
Rotterdam-Noord is
dan bijna geen oppas
meer te vinden...!)
Achter de schermen
zijn de voorbereidingen
alweer in volle gang.
Meer details volgen
later.
.
Wij hebben er in ieder geval weer super veel zin in! We hopen jullie allemaal te zien op het
Ouderfeest van 2016!
Simone, Harm, Arjen, Henrik-Willem, Harold

Schoolvakanties en roostervrije dagen schooljaar 2016-2017
Eerste schooldag schooljaar 2016-2017: maandag 22 augustus 2016
Roostervrije dagen: donderdag 13 en vrijdag 14 oktober 2016
Herfstvakantie: 15 tm 23 oktober 2016
Roostervrije dag: vrijdag 23 december 2016
Kerstvakantie 24 december tm 8 januari 2017
Roostervrije dagen: 23 en 24 februari 2017
Voorjaarsvakantie: 25 tm 5 maart 2017
Paasweekend: vrijdag 14 april en maandag 17 april
Meivakantie: zaterdag 22 april tm 7 mei 2017
Hemelvaart: donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei 2017
Pinksteren: maandag 5 juni 2017
Roostervrije dag: 16 juni
Roostervrije dag: donderdag 6 en vrijdag 7 juli
Zomervakantie: zaterdag 8 juli tm 20 augustus 2017

8e plaats Meisjes groep 5/6 stedelijke finale schoolveldvoetbaltoernooi!
Woensdagmiddag 20 april speelden onze meisjes mee in de stedelijke finale van het "Sport en
recreatie" schoolveldvoetbaltoernooi. De beste tien scholen uit Rotterdam mochten meedoen.
Het was een mooie en gezellige dag met veel supporters van onze school!
De wedstrijden gingen erg goed. Helaas meerder ballen op de lat en tegen de paal... Uiteindelijk
zijn wij op de 8e plaats geëindigd.
Volgend jaar doen wij weer mee met de groepen 5 en 6!
(Gym)meester Marc

"Mini Final" schoolsporttoernooi groepen 7/8!
Wij zijn opzoek naar minimaal 9 coaches voor de Mini Final! Het was vorig jaar een superleuke en
sportieve dag.
Op woensdag 11 mei organiseert Gemeente Rotterdam, Sport en Cultuur in opdracht van
deelgemeente Noord de Mini Final. Tevens georganiseerd door Sportstimulering Noord.
Dit jaar vindt de Mini Final plaats bij Sportcomplex Nenijto Rotterdam, waar ook onze jaarlijkse
sportdag plaats vindt.
De Mini Final is de voorronde voor de grote finale op donderdag 23 juni 2016 te Ahoy. The Final is
hét sporttoernooi waar basisscholen uit heel Rotterdam het tegen elkaar op gaan nemen.
Wij doen dit jaar mee met veel teams! Hieronder staan alle deelnemende kinderen per sport en
coach verdeeld. Alle teams hebben minimaal één of twee coaches nodig. Mocht u zich aan willen
melden als coach, dan hoor ik dat graag! De ervaring leert dat het prettig en effectief is als er twee
coaches per team beschikbaar zijn.
Wij vertrekken met alle deelnemende kinderen en supporters uit de groepen 7/8 om 11.45 uur
lopend vanaf het schoolplein van de Nolensstraat. Rond 16.30 uur is het toernooi afgelopen en dan
gaan de kinderen zelfstandig naar huis.
In de week voor het toernooi ontvangen jullie een email met de speelschema's en extra informatie!
Met sportieve groet,
(Gym)meester Marc

TEAMS “MINI FINAL” WOENSDAG 11 MEI 2016

HANDBAL JONGENS:
Maas
Isayah
Janek
Desailly (coach)
Cato
Floris B (coach)
Tyago M
Alex S

HANDBAL MEISJES:
Nina B
India P
Hannah R
Nina Z
Zara I
Stella
Lana R
Roos
Lies

BASKETBAL MEISJES
1:
Rosa O
Jaya (coach)
Jule
Jasmijn B
Luna C
Anne W (coach)

BASKETBAL MEISJES
2:
Djosha
Wietske
Jasmijn J
Tara
Delores
Djeneba

BASKETBAL
JONGENS:
Ozzie G
Koen S
Seven S (coach)
Stasiu
Wessel
Kick B
Jasper V
Antoine

VOETBAL MEISJES:
Wendel
Jeske
Bo
Lotte
Lara (coach)
Edlam O
Elin V

VOETBAL JONGENS
1:
Rogelio
Koen B
Jamilio C
Walid A
Simon N
Sil W

VOETBAL JONGENS
2:
Rijash (coach)
Raief
Jaro V
Ouail
Thomas S
Reze W

VOETBAL JONGENS 3:
(RESERVE, WORDT
WAARSCHIJNLIJK WEL
GEPLAATST)
Dario
Bastian S
Fabian M
Samuel P
Tim
David
Olivier B

