22 juni 2017
Agenda:
Dinsdag 27 juni: Actie, schooldeuren gaan uur later open.
Vrijdag 30 juni: sportdag
Maandag 3 juli: afscheid groep 8
Donderdag 6 juli en vrijdag 7 juli: roostervrije dagen
Maandag 10 juli tot en met vrijdag 18 augustus: zomervakantie
Maandag 21 augustus: eerste schooldag nieuwe schooljaar
Op dinsdagochtend 27 juni gaan de schooldeuren een uur later open, niets doen is geen optie!
Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander
over gehoord, maar teamleden van basisscholen
maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het
onderwijs en dus de toekomst van uw kinderen.
De werkdruk en de lage salarissen hebben er in de
afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten
zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn
bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen
met een lerarentekort dat in de aankomende jaren
schrikbarend zal gaan groeien. In de afgelopen
maanden hebben 41.000 leerkrachten van de
actiegroep POinactie (PO = primair onderwijs), de
vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de
werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om
deze problematiek aan te kaarten bij de politieke
partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid
tot enige verbetering.
Op 27 juni zal het team van De Margriet - samen met
heel veel andere collega’s van basisscholen in
Nederland - meedoen met de prikactie van PO-inactie en een uur later opengaan dan normaal. Op
dinsdag 27 juni gaan vanaf 9.20 uur de deuren open,
om 9.30 uur starten de lessen. De rest van de dag
blijven de schooltijden ongewijzigd.
Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort
voelen. We moeten ons nu als één front laten horen,
ondertekend. Op naar het miljoen!
onze zorgen kenbaar maken en investeringen
De petitie wordt op 27 juni in Den Haag overhandigd
opeisen. Zo maken we het prachtige vak van
leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met aan premier Mark Rutte.
Wij zijn ons er van bewust dat deze actie voor u tot
onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en
mogelijke (logistieke) problemen leidt. Wij hopen
komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties
echter op uw begrip en steun voor deze actie.
kinderen die gaan komen niet in gevaar. We hopen
Het is in uw en ons belang dat we goed onderwijs
op uw begrip voor deze actie. U kunt ons steunen
kunnen aanbieden. Wij hopen hiermee een duidelijk
door de petitie te ondertekenen op www.pofront.nl.
signaal te geven naar politiek Den Haag.
De petitie is inmiddels ruim 250.000 keer

Camping 'Le Margritte' gesloten
Wegens een tè groot succes heeft Camping 'Le Margritte' de deuren na één dag
weer moeten sluiten. De camping en het team waren niet berekend op zoveel
enthousiasme en de daarmee gepaard gaande toeloop. 😜
We bedanken Norbert voor de mooie poster. Fred voor het licht en geluid. Robin en
Gijs voor opbouw en afbouw. En natuurlijk alle fijne campinggasten.
Tot volgend jaar!!!
Team ouderfeest Harold, Arjen, Sara, Harm en HW

Schoolvakanties en roostervrije dagen schooljaar 2017-2018
Eerste schooldag schooljaar 2017-2018: maandag 21 augustus 2017
Roostervrije dagen: donderdag 12 en vrijdag 13 oktober 2017
Herfstvakantie: 16 tot en met 20 oktober 2017
Roostervrije dag: vrijdag 22 december 2017
Kerstvakantie 25 december tot en met 5 januari 2018
Roostervrije dagen: 22 en 23 februari 2018
Voorjaarsvakantie: 26 februari tot en met 2 maart 2018
Paasweekend: vrijdag 30 maart en maandag 2 april 2018
Koningsdag: vrijdag 27 april 2018
Meivakantie: 30 april tot en met 11 mei 2018
Pinksteren: maandag 21 mei 2018
Roostervrije dag: vrijdag 15 juni 2018
Roostervrije dag: donderdag 12 en vrijdag 13 juli 2018
Zomervakantie: zaterdag 16 juli tm 24 augustus 2018
Margrietinitiatief
Het afgelopen schooljaar heeft De Margriet een aantal weken in het
teken gestaan van Het Margrietinitiatief. Als commissie kijken we vol
trots terug op deze periode. De school stond bol van de denkkracht,
samenwerking, betrokkenheid en verbinding.
Wat niet bereikt is, is het realiseren van het idee van de winnaar
binnen het huidige schooljaar. De organisatie rondom de kooklessen
is dusdanig complex dat hier meer tijd voor nodig is. De uitvoering
wordt over de zomervakantie heen getild.
Ondanks het succes, heeft de commissie van het Margrietinitiatief in
overleg met de oudercommissie de opzet iets veranderd. Het
initiatief zoals het dit jaar is uitgevoerd wordt in de toekomst alleen
nog maar “door leerlingen, voor leerlingen”. Dit wordt een 2-jarig
evenement. Dit initiatief wordt afgewisseld met een initiatief voor
ouders. De opzet moet nog verder vorm krijgen, maar het idee is om
binnen een ouder-platform innovatieve ideeën te genereren en
uiteindelijk 1 idee te realiseren. Er is zoveel kennis, creativiteit en
innovatie onder onze ouders, dat we hier iets mee willen.
In de loop van volgend schooljaar gaat u hier meer over horen!

Voorzitter Oudercommissie neemt afscheid
Natasa Zlovic doet na 3 jaar afstand van haar rol als voorzitter van de Oudercommissie. Natasa gaat verhuizen
naar Driebergen. Na afloop van de oudercommissievergadering van 21 juni j.l. hebben we Natasa in het
zonnetje gezet en enorm bedankt voor haar inzet de afgelopen 3 jaar. Cait Kennedy heeft de afgelopen het
voorzitterschap met Natasa samen gedaan en neemt vanaf 1 augustus het stokje officieel over.
Natasa, nogmaals enorm bedankt voor je inzet. De oudercommissie is super belangrijk voor De Margriet, dank
dat je deze kar de afgelopen jaren hebt willen trekken. We wensen jou een hele fijne tijd in Driebergen en
mocht je ooit weer naar Rotterdam komen…de deur van De Margriet staat altijd voor je open! Cait, fijn dat jij
het stokje gaat overnemen, heel veel plezier en succes de komende jaren als voorzitter van de OC.

Voorste rij van links naar rechts: Cait (voorzitter vanaf 21 augustus), Jan (bestuurslid namens het
team), Patrick (bestuurslid namens het team) en Yunus (penningmeester).
Achterste rij van links naar rechts : Marieke (secretaris), Natasa (voorzitter tot en met 5 juli),
Christa (bestuurslid namens de medezeggenschapsraad).

Leerlingen De Margriet treden op met Rotterdams Philharmonisch Orkest
Ook dit schooljaar hebben onze leerlingen uit groep 6 een groot concert
gegeven in de concertzaal van de Doelen.
Dit concert was de afsluiting van een periode van 2 jaar waarin de
leerlingen muziekles hebben gekregen op viool, cello en contrabas. Onze
leerlingen speelden samen met leerlingen van andere scholen, met
musici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en de eigen muziek
docenten van SKVR (Michelle en Joris).
Tijdens het concert werden we meegenomen naar mooie plekken in onze
stad. Blijdorp, de Maas, de Euromast, de Markthal en de Kuip. Bij iedere
plek hoorde een bekend muziekstuk van een beroemde componist. Door
te spelen, zingen en luisteren, leerden de kinderen deze muziekstukken
goed kennen.

