22-12-2016
Agenda:
Vrijdag 23 december: alle leerlingen vrij
Zaterdag 24 december tot en met zondag 8 januari: kerstvakantie

Na een decembermaand met een gezellig Sinterklaasfeest en
heerlijke kerstactiviteiten, breekt bijna de Kerstvakantie aan.
Het team van Daltonsschool De Margriet went u:
Een mooi Kerstfeest!
Een knallend uiteinde!
Een gelukkig nieuwjaar!
En natuurlijk…een hele fijne vakantie, tot maandag 9 januari!

Deze prachtige bordtekening is gemaakt door
Pascal, vader van Valerio uit groep 1/2C.

Schoolfotograaf, persoonlijke inlogcode per leerling
We hebben veel positieve reacties ontvangen op de schoolfoto’s “nieuwe stijl”. Naast de foto’s die in de
mapjes zijn uitgereikt, heeft de fotograaf van veel leerlingen meer foto’s genomen. Deze extra foto’s en de
foto’s van de broertjes/zusjes vindt u op website van de fotograaf. De algemene inloggegevens waarmee u ook
de foto’s van andere leerlingen kon zien, is vervangen door een persoonlijke inlogcode. Deze code staat op het
kaartje, welke de leerlingen vandaag hebben gekregen. Tussen alle kerstversieringen, zit dus een belangrijk
kaartje in de rugtas!!
Muzikale afsluiting van 2016

Het Margrietkoor is de afgelopen week op tournee geweest. In
bijna alle groepen heeft het koor kerstliedjes gezongen!

Het strijkersorkest (groepen 5 en 6) hebben tijdens de muzieklessen
opgetreden voor hun ouders.

Margriet-initiatief, thema: Innovatie.
In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over
het Margriet-initiatief. We hebben een kleine
organisatorische vertraging opgelopen, echter
kunnen we wel aan het “denken” gaan, de Kinderraad
heeft namelijk het thema gekozen: innovatie!
Hoe zat het ook alweer?
Het Margriet-initiatief is het kleine broertje van het
Rotterdamse “stads-initiatief, bekend door
bijvoorbeeld de ijsbaan en natuurlijk Rif010. Alle
leerlingen mogen rond een thema – in dit geval
innovatie – ideeën inleveren. Een commissie van
wijze ouders, teamleden en leerlingen maakt een
select van 3 uit de honderden inzendingen. Alle
leerlingen mogen op 1 van de 3 ideeën stemmen en
dit idee wordt daarna ook gerealiseerd.
Ouders en teamleden mogen de denkkracht van het
kind stimuleren en bij een eventuele “winst” de
leerling coachen (de leerlingen doet zoveel mogelijk
zelf, van het idee, de campagne tot de onthulling).
Organisatorische achterstand?
Het is een idee door en voor onze leerlingen, maar de
leerlingen zijn zelf nog maar beperkt op de hoogte.
De leden van de Kinderraad hebben erover verteld in
de klas (vanaf groep 5), maar verder is er nog maar
beperkt aandacht aan besteed. Na de kerstvakantie
gaan alle leerkrachten het initiatief rustig aan de
kinderen uitleggen en vertellen hoe en wanneer je de
ideeën in kunt leveren.
Wat kan nu al?
U bent op de hoogte, dus u mag aan het denken slaan
met uw zoon / dochter. Het budget is 3000 euro en
het idee moet te maken hebben met het thema
“innovatie”. De Kinderraad heeft voor dit thema
gekozen, omdat het zo breed is. Innovatie is een
moeilijk woord, maar de Kinderraad vond
“vernieuwing” een passende vertaling.
In Januari wordt u verder geïnformeerd over het
Margriet-initiatief.

AED
Sinds eind november beschikken beide locaties (in de
conciërgeruimtes) van De Margriet over een
Automatische Externe Defibrillator. Een AED is een
draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan
herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het
geven van een elektrische schok. Een groot deel van
het team is getraind om de Aed te bedienen.

Het Daltoniaantje
Iedere maand stellen we met onze school een
daltonkernwaarde centraal.
We willen hiermee de daltonvisie warm houden
en onder de aandacht te brengen bij teamleden,
leerlingen en ouders.
In de decembermaand schenken we extra
aandacht aan de kernwaarde 'reflectie'.
Wat is reflectie? Waarom reflecteren we? Waar
kun je zoal op reflecteren? Welke vragen horen
hierbij?
Allemaal vragen die aan bod komen in de
klassen.
In ons intern daltonmaandbulletin 'Het
Daltoniaantje' staat de kernwaarde van de
maand ook centraal. Het Daltoniaantje van de
maand december is als bijlage meegestuurd met
deze nieuwsbrief.
Bent u benieuwd welke kernwaarde de komende
maand centraal staat? Bij de entree van elke
klaslokaal vindt u een bordje met daarop de
kernwaarde van de maand.
Veel leesplezier!
Huib van Velden
Daltoncoördinator

Vuurwerkbrillen
Alle leerlingen uit de groepen 1 en 2 hebben deze week een vuurwerkbril
gekregen (mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam). De leerlingen uit
de groepen 3 tot en met 8 hebben deze vorig jaar gekregen.
Maak er een mooi feest van op 31 december, maar zet wel je bril op!

Steps
Het is niet toegestaan om steps binnen neer te zetten. De afgelopen weken neemt het aantal steps in de hal
weer toe. Graag buiten laten staan (kan op slot aan het hekwerk).
Gezocht: gebruikte gymschoenen maat 40 en groter
Gymschoenen zijn verplicht tijdens de lessen bewegingsonderwijs. Als
kinderen hun kleding en/of schoenen zijn vergeten, kunnen zij die lenen.
Van de maten 30 tot 39 zijn voldoende leensetjes in de grote gymzaal,
maar van maat 40 en groter niet.
Indien u nog gebruikte gymschoenen maat 40 en groter heeft liggen die u
niet meer gebruikt, wilt u die dan inleveren bij (gym)meester Marc?
Alvast bedankt!

Piepjestest top 5 december 2016
In december hebben alle kinderen een conditietest gedaan tijdens de gymles. Er zijn goede scores behaald
door veel kinderen.
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 mei wordt er weer een nieuwe top 5 gemaakt...
Goed gedaan allemaal, (gym)meester Marc

Kinderraad
In de kinderraad hebben we het gehad over het Margrietinitiatief. We hadden 3 thema’s dat waren milieu, natuur en
innovatie. Bij het thema natuur moeten we dingen bedenken
die we als school kunnen doen aan de natuur. Wij hadden de
keus wat voor thema dat werd. Wij hebben gekozen voor
innovatie.
Verder hebben we het gehad over hoe wij de rapporten willen,
bijvoorbeeld:
Vinden wij dat we ook bij de rapportgesprekken aanwezig
moeten zijn? Soms schrijft de leerkracht een stukje over de
leerling, bijvoorbeeld: je hebt goed je best gedaan, ga zo door.
Moet de leerkracht dat tegen de leerling zeggen of zou de
leerkracht dat tegen de ouders moeten zeggen. Wij als
kinderraad mogen daar onze mening over geven en mogen
mee denken over bepaalde dingen. Ook moesten we aan onze
klas vragen wat voor boeken we in de schoolbibliotheek willen.
Zoë (groep 7 NHK)

Opknappen gevel Nolensstraat
De gevel wordt groen, bordeauxrood wordt grijs en
enkel- wordt dubbelglas. Er wordt hard gewerkt op
de Nolensstraat en het nieuwe steeds meer zichtbaar.
In januari (planning is nog niet bekend en zal mede
afhankelijk zijn van het weer) zal gestart worden met
de lokalen. De groepen 1 tot en met 5 zullen drie
dagen hun lokaal uit moeten voor de
werkzaamheden. We hebben bijna de puntjes op de
organisatorische i en zullen u hierover begin januari
informeren.

Ons schoolgebouw aan de Noorderhavenkade in kerstsfeer

