22-02-2017
Agenda:
Donderdag 23 en vrijdag 24 februari: alle leerlingen vrij
Maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart: voorjaarsvakantie
Maandag 13 maart: start week van de Lentekriebels
Zaterdag 8 april: Rotterdam marathon: kidsrun

Het team van Daltonschool De Margriet wenst jullie
allemaal een hele fijne voorjaarsvakantie!
CURSUS ONDERPRESTEREN voor ouders
Dit schooljaar heeft het team van De Margriet zich verdiept in de problematiek van het onderpresteren. Wij
spreken van onderpresteren als ‘mensen minder presteren dan op grond van hun capaciteiten verwacht zou
mogen worden zonder dat hij of zij belemmerd wordt door een leer en/of ontwikkelingsstoornis’ (Reiss &
McCoach, 2000). Omdat de ontwikkeling van het kind zaak is van school en ouders, willen wij u meenemen in
dit onderwerp door onze kennis te delen. Wij organiseren dit in een vorm van een cursus op de volgende
dagen: 14 maart, 18 april en 23 mei 2017. De cursus zal altijd plaatsvinden op de locatie Nolensstraat
van 19.30 – 21.30 uur.
In de cursus komt het volgende aan bod: - Wat is onderpresteren en wat zijn mogelijke oorzaken? - Fases van
onderpresteren en types van onderpresteerders - Interventies op school en adviezen voor thuis.
Om deel te nemen aan de drie avonden is inschrijven noodzakelijk. Dit kan door middel van een e-mail naar
ouderavond@demargriet.nl. Als u zich inschrijft ontvangt u ter voorbereiding op de cursus een summiere
samenvatting van het eerste gedeelte van het boek Bright minds, Poor grades van Michael D. Whitley PH. D.,
het boek dat we als leidraad gaan gebruiken.
Herhaling: De Margriet loopt mee met de marathon!
Doe je ook mee met de Kidsrun????? Op zaterdag 8 april
lopen wij als Daltonschool De Margriet mee met de Kidsrun
van Rotterdam. Er zijn twee afstanden waar je aan mee kan
doen: 1 km en 2,5 km. Kosten zijn €2,50 per kind.
Er lopen ook leerkrachten van school mee met de
verschillende afstanden.
Er is een brief gemaild naar alle ouders met een invulstrookje. Wil je meedoen vul deze dan in en lever het
samen met het geld in bij je eigen leerkracht. We hopen op veel enthousiaste renners van De Margriet.

MARGRIETOUDERBORREL groot succes
De eerste Margriet Ouderborrel was een groot succes. 40 tot 50 Margriet
ouders hebben gezellig staan borrelen en kletsen in de Kraftbar.
Gaan we vaker doen, maar eerste het ouderfeest op 16 juni!
https://www.facebook.com/henrikwillem.hofs/posts/1377637695639909

Henrik-Willem Hofs (Team Ouderfeest)
06-23172057

Kinderactiviteiten bij Podium Grounds (tip van Wijnand Schouten (vader van Dabbe uit 4A NHK)
Aanstaande zondag kunnen jullie bij Podium Grounds deelnemen aan super gezellige activiteiten (alles in een
veilige omgeving): kinderdisco, knutselworkshops, circusworkshops en een optreden van Lwela Kasulwe voor
de ouders!
Leuk als jullie komen.
Wijnand

