Donderdag 24 augustus 2017
Agenda:
Dinsdag 5 september: Informatie- en kennismakingsavond voor alle ouders met leerlingen op De Margriet

Informatie- en kennismakingsavond dinsdagavond 5 september 2017

Op dinsdagavond 5 september vindt - voor de ouders van leerlingen op De Margriet - de jaarlijkse informatieen kennismakingsavond plaats. De bijeenkomst vindt plaats in het lokaal van uw zoon / dochter.
Tijdens de bijeenkomst is gelegenheid om met de andere ouders, de leerkracht, de overblijfmedewerker of de
klassenouder (contactouder) kennis te maken. Daarnaast zal de leerkracht u informeren over diverse
praktische en inhoudelijke onderwerpen die dit schooljaar aan bod zullen komen.
De overblijfmedewerkers zullen u informeren over de gang van zaken bij de overblijf.
Bij de inloop wordt u welkom geheten door directie, intern begeleiders, vakdocenten en ondersteuners. Maak
gerust van de gelegenheid gebruik om kennis te maken of een vraag te stellen.
De avond bestaat uit 2 rondes, zodat de kans dat u de informatierondes van meer van uw kinderen kunt
bijwonen, toeneemt.
18:45 - 19:00
19:00 - 19:45
19:45 - 20:00
20:00 - 20:45

Inloop ronde 1 met koffie / thee
Informatieavond in alle groepen 3, 4, 7 & 8
Inloop ronde 2 met koffie / thee
Informatieavond in alle groepen 1, 2, 5 en 6

Wij wensen u allemaal een informatieve, maar vooral gezellige avond.
Team Daltonschool De Margriet
Schooltijden en op tijd komen
Voor alle groepen (1 tot en met 8) begint de schooldag om 8.30 uur en eindigt om
15.00 uur. De middagpauze is van 12.00 uur tot 13.00 uur. Op woensdag eindigt de
schooldag om 12:00 uur.
De deuren gaan 10 minuten eerder open (NHK 15 minuten eerder). De tweede bel is
het teken dat de lessen beginnen. Te laat komen is storend en dus niet prettig voor
uw kind! Indien een leerling te laat is, dan kan je alleen via de hoofdingang naar
binnen. Het is dan niet meer de bedoeling dat ouders meelopen naar de klas.

Welkom Stef
Op dinsdagmiddag 22 augustus om 17:00 is juf Britt
bevallen van haar prachtige Stef.
Met moeder en zoon gaat het geweldig!
Namens alle ouders, teamleden en leerlingen van
harte gefeliciteerd!

Kom sporten bij schoolsportverenging van Daltonschool De Margriet!
Sinds vorig schooljaar heeft Daltonschool De Margriet in samenwerking met de Provenier een
schoolsportvereniging. Meer dan 60 leerlingen van ons zijn vorig jaar lid geworden! Omdat het een groot
succes was vorig jaar, wordt het sportaanbod uitgebreid met basketbal voor de groepen 5 en 6. Onze leerlingen
mogen twee gratis proeflessen per sport doen en daarna is het mogelijk om lid te worden. Ga naar
http://www.demargriet.nl/school/onderwijs/gym-bewegingsonderwijs-2/sportverenigingen/ voor het
complete overzicht. De meeste sporten starten in de week van 4 september. Het beknopte overzicht staat
hieronder:
Hockey – groepen 3/4/5/6/7/8 – maandag
Voetbal – groepen 3/4 – woensdag
Basketbal – groepen 5/6 – woensdag
Atletiek – groepen 3/4/5/6/7/8 – donderdag
Voor meer informatie kunt u mij altijd een email sturen: marc.labordus@demargriet.nl
Heel veel sportplezier!
(Gym)meester Marc

Alleen in de maand september: Nike Daltonschool De Margriet shirt bestellen!
Wegens groot succes vorig schooljaar, wordt de actie
in samenwerking met Bob van der Heijden sport dit
jaar weer gehouden: bestel in de maand september
het Nike sportshirt met logo van
Daltonschool De Margriet met 30% korting!
Leuk voor tijdens de gymlessen, kids marathon
Rotterdam, sportdag en schooluitjes!
In samenwerking
met www.bobvanderheijdensport.nl kunnen wij het
Nike sportshirt met het logo van de school aanbieden
voor maar €17. Als u wilt, is het ook mogelijk om voor
€5,50 extra de naam van uw kind op de rug te laten
printen.
Na de herfstvakantie worden de sportshirts door
U kunt tot 30 september in de winkel Bob van der
(gym)meester Marc aan de kinderen uitgedeeld.
Heijdensport, aan de Bergselaan 332 uw bestelling
Indien de actie weer een succes is, wordt deze in
plaatsen en betalen.
september 2018 weer herhaald!

Schoolmaatschappelijk werk
Het schoolmaatschappelijk werk houdt zich bezig met de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Als
een kind belemmerd wordt in zijn of haar ontwikkeling, kunt u dat vaak merken aan het gedrag van het kind.
Dit gedrag kan opgemerkt worden door uzelf of door de leerkracht doordat het kind misschien veel aandacht
vraagt of moeite lijkt te hebben met het maken van vrienden.
Andere sociaal-emotionele problemen die thuis en op school kunnen worden gesignaleerd zijn bijvoorbeeld
gepest worden, bedplassen, faalangstig gedrag vertonen, erg druk of juist erg stil zijn, problemen met de
concentratie hebben of gedrag vertonen dat niet bij de leeftijd past.
Als de leerkracht zoiets ziet, zal hij of zij dit met u bespreken. De leerkracht kan u adviseren of doorverwijzen
om eens te praten met de schoolmaatschappelijk werker.
Ook kunt u zelf direct contact opnemen als u met een bepaalde hulpvraag zit.
Er hoeft niet altijd wat ernstigs aan de hand te zijn. Soms is een luisterend oor al genoeg.
Tijdens een eerste gesprek zal worden gesproken over uw zorg of de zorg van de school en proberen we te
ontdekken waar bepaald gedrag vandaan komt. Er zal worden gekeken of er samen wat aan gedaan kan
worden. Misschien met een klein advies of een verwijzing naar een juiste instantie. Het is altijd beter om vroeg
naar hulpverlening te stappen, zo hoeft een probleem niet onnodig groot te worden.
De schoolmaatschappelijke werker heeft regelmatig gesprekken met kinderen. Dit kan voortkomen uit een
gesprek met de ouders, maar kinderen kunnen ook zelf een gesprek met aanvragen.
Als kinderen zelf aangeven dat zij een gesprek willen met de schoolmaatschappelijke werker dan wordt u
daarvan na het eerste gesprek op de hoogte gebracht. Dit eerste gesprek mag gehouden worden zonder
toestemming van de ouders maar voor vervolggesprekken dient u toestemming te geven.
Ook geeft de schoolmaatschappelijk werker regelmatig trainingen aan groepjes
kinderen. Hierbij komen thema's aan bod als: Positief denken over jezelf/
Kritiek geven en kritiek krijgen/ Ontspanningsoefeningen/ Oplossingen
bedenken bij moeilijke situaties.
Schoolmaatschappelijk werk is kortdurende hulpverlening.
Alles wat u met de schoolmaatschappelijke werker bespreekt is vertrouwelijk
en kosteloos.
Elke maandag is Elise, onze schoolmaatschappelijk werker op De Margriet
aanwezig. Als u graag een gesprek wilt, kunt u haar bereiken via de leerkracht,
de intern begeleider of de directie van school. U kunt ook direct contact met
haar op nemen: telefonisch 06-40823138 (maandag, dinsdag en donderdag)
of per e-mail: egeluk@cvd.nl

Schoolkoor Daltonschool De Margriet
Houd jij van samen zingen? Lijkt het je leuk om canons en meerstemmig te zingen? Wil je meedoen aan een
concert? Dan is het schoolkoor van Daltonschool De Margriet iets voor jou!
Het schoolkoor van de Margriet bestaat uit kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Al twee jaar op rij repeteren zij
wekelijks aan gevarieerd liedrepertoire en verzorgen zij concerten in o.a. de Bergsingell kerk. In de repetities
leren de kinderen hun stem op een gezonde manier te gebruiken, het muzikaal gehoor te ontwikkelen en
liederen in verschillende talen. Het schoolkoor staat onder leiding van Anouk Vinders, tevens muziekdocent op
de Nolensstraat.
De repetities zijn wekelijks op donderdag van 15:15 tot 16:15. Volgende week ontvangt u een brief met
inschrijfformulier. U kunt zich al wel aanmelden voor de proefles. De proefles vindt plaats op donderdagmiddag
31 augustus. U kunt uw kind aanmelden via anouk.vinders@demargriet.nl. Vermeld daarbij de naam van uw
kind, klas en locatie (NS/NHK).
Hartelijke groet,
juf Anouk
Muziekdocent & Koordirigent Daltonschool De Margriet

Trakteren
Wanneer een kind jarig is wordt dit in de klas gevierd. Dit gebeurt vaak rond de pauze, zodat het kind daarna
gelijk kan trakteren. De school stimuleert een gezonde traktatie en doet hierbij een beroep op de
verantwoordelijkheid van ouders. Wanneer de traktatie snoep is, moeten de kinderen eerst hun brood opeten
voordat ze aan de traktatie beginnen. Een “grote” snoeptraktatie geven we aan de leerlingen mee naar huis
voor een later moment.
Nogmaals: bij voorkeur geen snoep, maar een gezonde traktatie! Op onder andere: www.gezondtrakteren.nl
vindt u allemaal tips voor een leuke traktatie.
Gymkleding
Beste ouders en/of verzorgers van Sinds 2006 ben ik vakleerkracht gymnastiek op Daltonschool De Margriet. Ik
verzorg één of twee keer per week met veel plezier de gymlessen voor de groepen 3 t/m 8. Via dit bericht wil ik
graag aandacht vragen voor het volgende: Uw kind heeft op vaste dagen gymles en dient dan zijn of haar
gymkleding mee te nemen en zelf aan te doen. Voor de groepen 7 en 8 is deodorantgebruik na de gymles aan
te raden. Gymschoenen zijn verplicht. Het is een goed idee om voor uw kind gymschoenen te kopen die stevig
zijn en een flexibele zool hebben. Het is raadzaam om in een sportwinkel advies te vragen aan een verkoper
met kennis over gym- en sportschoenen. Turnschoentjes zijn voor de hygiëne en turnonderdelen een goede
keuze, maar voor veel andere sporten die vaak worden aangeboden tijdens de gymles, zoals voetbal, hockey,
basketbal, touwklimmen en tikkertje, minder geschikt. Sieraden zoals horloges, ringen, armbanden en
kettingen, mogen niet aanblijven tijdens de gymles. Ook oorbellen moeten uit. Als dat echt niet mogelijk is,
dienen de oorbellen afgeplakt te worden met, door de kinderen zelf meegebracht tape. Het is erg gevaarlijk
voor uw kind en andere kinderen als sieraden toch aanblijven. Meisjes met lange haren, hebben een elastiekje
nodig om de haren in een staart te doen
Bedankt voor de aandacht en met sportieve groet,
(Gym)Meester Marc (marc.labordus@demargriet.nl)

