24 januari 2018
Agenda:
Maandag 5 februari: intekenen wintergesprekken
Maandag 12 en dinsdag 12 februari: wintergesprekken
Donderdag 22 en vrijdag 23 februari: roostervrije dagen, de leerlingen zijn vrij.
Maandag 26 februari tot en met vrijdag 2 maart: voorjaarsvakantie
Gefeliciteerd meester Frank: 65 jaar
Hiep, hiep, hoera, woensdag 24 januari, was meester Frank jarig. Het was niet zomaar een verjaardag, maar
Frank heeft de respectabele leeftijd van 65 jaar bereikt. We hebben Frank met buttons, bloemen en slingers
flink in het zonnetje gezet. ’s Ochtends bij de deur werd hij door alle ouders en leerlingen gefeliciteerd en
toegezongen.

Intekenen wintergesprekken
Op maandag 12 februari of dinsdag 13 februari houdt de leerkracht van uw kind een wintergesprek met u over
uw kind(eren).
U krijgt de gelegenheid om zelf te bepalen hoe laat u het 10-minuten-gesprek wilt voeren.
Vanaf maandag 5 februari hangt bij de deur van het lokaal van uw kind een intekenlijst, waarop u kunt kiezen
op welk tijdstip u het gesprek wilt voeren.
Wanneer u meerdere kinderen op onze school heeft, kunt u er zelf voor zorgen dat de gesprekken vlak na
elkaar worden ingepland. Houd er rekening mee dat u minstens 10 minuten tussen 2 gesprekken dient in te
plannen, omdat u tijd nodig heeft om van het ene lokaal naar het andere lokaal te wandelen.

Afscheid juf Natasha
Natasha Noordzij – de groepsleerkracht van groep 3a nhk op
maandag, dinsdag en woensdag – heeft een andere baan en zal De
Margriet per 1 februari verlaten. Natasha woont in Breda en heeft
ruim 10 jaar heen en weer gereden. Nu ze zelf jonge kinderen
heeft die binnenkort naar de basisschool gaan, kiest ze toch voor
een baan dichter bij huis. We vinden het jammer dat Natasha De
Margriet gaat verlaten, maar kunnen haar motivatie goed
begrijpen en willen haar dan ook van harte feliciteren met haar
nieuwe baan. Natasha, dank je wel voor die 10 geweldige jaren
dat jij zoveel hebt betekend voor de ouders, teamleden en
leerlingen van De Margriet. 10 jaar als onderbouwleerkracht en
het afgelopen half jaar als leerkracht van groep 3. Dank je wel en
zoals ze in Brabant zeggen: “je bent een kei”. Woensdag 31 januari
is Natasha haar laatste dag op De Margriet.
De afscheidsfeestjes in klas en team zijn al gevierd, maar mocht u
Natasha nog de hand willen schudden, kom dan op maandag,
dinsdag of woensdag voor- of na schooltijd even bij haar langs op
de Noorderhavenkade.

GEZOCHT ouders voor Stichting Vrienden van Daltonschool De Margriet
De Stichting Vrienden van Daltonschool De Margriet zoekt 2 ouders die in het bestuur willen van de stichting.
De stichting heeft ten doel middelen te ‘organiseren’ waarmee wensen vanuit school gerealiseerd kunnen
worden. Voor deze wensen is binnen de begroting van de school veelal geen ruimte of de wens is te groot..
In de meeste gevallen komen de ideeën vanuit de school en kijken de Vrienden op welke manier zij hier op
kunnen aansluiten.
In afgelopen jaren is de Knikkerrace georganiseerd. Met de opbrengst zijn digitale schermen en iPads
aangeschaft.
In een verder verleden zijn er acties geweest om bijvoorbeeld de schoolbieb op orde te brengen.
De Vrienden komen 4 keer per jaar bij elkaar en daar waar nodig extra.
Voor meer informatie:
Edward Boele
Stichting Vrienden van Daltonschool De Margriet
boele@buurtlab.nl
0620829075
Mijn sport = Honkbal
Mijn naam is Jente uit groep 5B NS en ik honkbal op maandag en woensdag bij www.neptunussport.com
Op zaterdag spelen wij wedstrijden.
Het leukste aan honkbal vind ik het slaan tegen de bal. Ik ben het beste in gooien en vangen.
Het zou leuk zijn als er nog meer kinderen van Daltonschool De Margriet bij onze club komen, omdat het een
leuke sport is en je moet veel doen.

Piepjestest
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

