21 juni 2018
Agenda:
Donderdag 5 juli: afscheidsavond groep 8
Vrijdag 6 juli: sportdag
Donderdag 12 en vrijdag 13 juli: roostervrije dagen (alle leerlingen zijn vrij)
Maandag 16 juli: start zomervakantie
Maandag 27 augustus: eerste schooldag schooljaar 2018-2019

Ouderfeest
Afgelopen vrijdagavond / nacht was het weer feest op De Margriet. Niet voor de leerlingen dit keer, maar voor
de teamleden en ouders. Het speellokaal, lokaal van Rita en de kleutertuin waren getransformeerd tot een
geweldige feestlocatie met als thema “sport”. Scheidsrechters, stoere tennissers en mooie hockeymeisjes
stonden tot diep in de nacht te dansen, tenminste…als je bij binnenkomst door de dopingcontrole bent
gekomen..
Sara, Arjen, Robin, Harm, Harold en HW (en dan zijn we vast nog iemand vergeten) wederom super bedankt
voor de organisatie van dit geweldige en unieke ouderfeest .

Schaaklessen op de Margriet krijgen een vervolg in het nieuwe schooljaar
Dit voorjaar hebben alle groepen 3-8 twee schaaklessen gehad en dit bleek een groot succes. We hebben nu de
Stichting Schoolschaak Rotterdam bereid gevonden om schaaklessen op de Margriet financieel te
ondersteunen en een schaakleraar op te leiden. Groepen 3-5 zullen tot de kerstvakantie 10 schaaklessen
krijgen onder lesuren. Kinderen van groepen 6-8 kunnen schaaklessen krijgen op school net na schooltijd. De
lessen voor kinderen uit groepen 6-8 kunnen we helaas niet gratis aanbieden, maar kosten 20 euro per 10
lessen. Schema’s voor de naschoolse schaaklessen zullen aan het begin van het schooljaar gemaakt worden. Dit
geldt ook voor de wijze van inschrijven voor de buitenschoolse lessen.
Het succes van de schaaklessen zal kort voor de kerstvakantie worden geëvalueerd.
We hopen dat de schaaklessen op de Margriet een succes worden.
Joekjan Höweler en Raymond Poot

Correctie
e
In de vorige nieuwsbrief stonden de vakanties en vrije dagen. 2 Pinksterdag blijkt op maandag 10 juni 2019 te
zijn en dus niet op maandag 9 juni.
Veel prijzen gewonnen tijdens de mini final!
Dinsdag 29 mei hebben wij weer meegedaan aan de mini final. Dat zijn sporttoernooien tegen de andere
scholen uit onze deelgemeente. Veel teams zijn in de prijzen gevallen en de nummers 1 gaan door naar de
grote finale in Ahoy op donderdag 28 juni. De handbaljongens zijn 2e geworden. De voetbaljongens en -meisjes
zijn 1e geworden. Jazlyn heeft medailles met atletiek gewonnen en de hockeyjongens en -meisjes zijn ook 1e
geworden. Goed gedaan allemaal en coaches en supporters bedankt!
(Gym)meester Marc

Piepjestest
In mei hebben alle kinderen een
conditietest gedaan tijdens de gymles. Dit is
een objectieve test om het
uithoudingsvermogen van de kinderen te
meten. Er zijn goede scores behaald door
veel kinderen. Vanaf groep 6 staat de
score op het rapport. De scores zijn te
vertalen naar een cijfer
op https://sport.infonu.nl/sportieveactiviteiten/53088-shuttle-run-test.html
De beste vijf jongens en meisjes hebben
een plaatsje in de top 5 veroverd! Indien
leerlingen dezelfde score hebben behaald,
wordt de jongste leerling boven de oudste
leerling geplaatst.
In december wordt er weer een nieuwe
top 5 gemaakt…
Goed gedaan allemaal, (gym)meester Marc

Geslaagde Goededoelendag 2018 en een geweldig bedrag voor Adullam!
De laatste dag voor de meivakantie hielden de kinderen van de Margriet een vrijmarkt voor de jaarlijkse
Goededoelendag. Er werden volop nagels gelakt, haren geverfd, cakejes gebakken en eendjes
gehengeld...allemaal om geld in te zamelen voor het kindertehuis Adullam in Ghana, waar onze leerling Moses
3,5 jaar gewoond heeft.
De kinderen haalden het geweldige bedrag van €3829,65 op! Groep 5A overhandigde de cheque aan een trotse
Moses en zijn ouders.
Wat gaat er nu met het geld gebeuren?
e
Vanaf hun 5 levensjaar gaan de kinderen van
Adullam naar een school buiten het kindertehuis.
Het maandelijkse schoolgeld per kind is daar €35.
Met het ingezamelde geld kunnen wij nu 9 kinderen
een jaar lang sponsoren voor hun opleiding en eten.
Dit betekent niet dat de andere kinderen niets
krijgen, integendeel: doordat wij deze kosten
overnemen ontstaat er ruimte in het budget van
Adullam en dat komt dus alle kinderen ten goede.
Ze kunnen nu allemaal ingeënt worden, ze kunnen
iets gevarieerder koken (niet alleen maar rijst met
groente), er is geld om de stroomrekening te
betalen en ze kunnen spullen voor de kleuterschool
van het kindertehuis kopen. Fantastisch toch?!

Enorm bedankt!
Pastor James Sundia was ongelofelijk blij met het opgehaalde bedrag en dankt iedereen heel erg voor de inzet
en ondersteuning van Adullam. Thank you very much for the wonderful work you people are doing to support
the children of Adullam, God richly bless you and enlarge your territories.
Ook de ouders van Moses willen iedereen van harte bedanken voor alle inzet. We waren heel erg blij verrast
met het opgehaalde bedrag. ONGELOFELIJK!

Ballonnenwedstrijd
Na de ballonnenwedstrijd hebben we, zoals op de foto te zien is, veel kaartjes teruggestuurd gekregen. Van de
hele stapel zijn er 2 kinderen waarvan de ballon het verste is gekomen. Het dorp Hamm in Duitsland met een
afstand van 232 km. De winnaars zijn Zay en Milou uit groep 7 NHK. Joëlle heeft inmiddels de prijs uitgereikt
aan de winnaars.
Ondanks dat het een eenmalige gebeurtenis was, hebben we besloten dat we op De Margriet in de toekomst
geen ballonnenwedstrijd meer zullen organiseren. Ondanks dat de materialen biologisch afbreekbaar zijn, blijkt
het toch belastend te zijn voor het milieu (meer dan we vooraf hadden begrepen).

Groep 6 treedt samen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest op in De Doelen
Afgelopen week hebben onze leerlingen uit groep 6 een concert gegeven in De Doelen, samen met het
Rotterdams Philharmonisch Orkest. Dit optreden was de afsluiting van 2 jaar oefenen van de liedjes en het
leren bespelen van de cello, viool of contrabas. Wat heeft het publiek genoten en wat was het weer een super
ervaring voor de kinderen.

