24-11-2016
Agenda:
Dinsdag 29 november: informatieavond Voortgezet Onderwijs voor ouders en leerlingen groepen 7 en 8
Woensdag 30 november: ijshockey groepen 7
Maandag 5 december: Sinterklaasfeest, alle leerlingen om 13:30 uur vrij!!
Woensdag 21 december: kerstdiner
Vrijdag 23 december: alle leerlingen vrij
Zaterdag 24 december tot en met zondag 8 januari: kerstvakantie
Beste ouders/verzorgers,
Op 5 december brengt de sint een bezoek aan de
Margriet.
Natuurlijk wil ik dat ieder kind mij ziet.
Ook voor u als ouder is er een goede plek.
Speciaal voor u gereserveerd achter het hek.
Rond kwart voor 9 kom ik aan,
De kinderen zullen rond half 9 op het plein klaar gaan
staan.
Foto's maken wordt gedaan,
Deze komen op de website of Klasbord te staan.
Ik hoop op een fijne dag,
Met van ieder kind een gulle lach.
Groeten van de Sint

Margrietinitiatief 2016-2017
In navolging op het Stadsinitiatief/ CityLab010 van de gemeente Rotterdam, lanceert Daltonschool De Margriet
het “Margrietinitiatief”. Deze wedstrijd is er vóór en dóór kinderen.
De Kinderraad kiest het thema voor het schooljaar 2016-2017. Voorbeelden van thema’s zijn “Natuur”,
“Milieu”, “Vernieuwing” en “Sport”. Elke leerling mag een idee indienen met betrekking tot het thema. Dit idee
is vóór de school en de leerlingen, niet voor erbuiten. Het doel is om het winnende idee te realiseren in het
huidige schooljaar. De Oudercommissie stelt hiervoor ongeveer € 3.500,- beschikbaar.
De winnaar werkt het initiatief uit en wordt hierbij ondersteund door een coach. Ouders en onderwijzers
mogen de denkkracht van het kind stimuleren en coachen bij het vervolgproces. Het eigenaarschap en de
verantwoordelijkheid blijft bij de leerling(en).
Er is een Commissie Margrietinitiatief opgericht, welke bestaat uit 2 teamleden van school, 2 ouders en enkele
leerlingen. Deze commissie is verantwoordelijk voor het Margrietinitiatief.
Het thema van het schooljaar 2016-2017 wordt half december gekozen door de Kinderraad. In de Nieuwsbrief
van december wordt het thema bekend gemaakt. Daarnaast een uitgebreide uitleg over het Margrietinitiatief.

Opknappen gevel Nolensstraat
In de week van 5 december wordt
gestart met het opknappen van de
buitengevel van het schoolgebouw aan
de Nolensstraat. Enkel glas wordt
vervangen door dubbel, de muren en
kozijnen worden geschilderd.
Het zal er prachtig uit gaan zien!
In de lokalen waar het glas wordt
vervangen, kan c.a. 3 dagen geen les
worden gegeven (de leslokalen komen
vanaf januari 1 voor 1 aan de beurt). De
leerlingen worden gedurende deze 3
dagen in een ander lokaal opgevangen.
Eind december hoort u hier meer over!
Op de impressie ziet u een grote Margriet afgebeeld. We willen deze Margriet erg graag realiseren, echter zit
dit niet in de opdracht van het schildersbedrijf. Wie van u heeft ervaring met het aanbrengen van dergelijke
muurschilderingen en wil met ons in overleg hoe dit gerealiseerd kan worden (reacties sturen aan:
admin@demargriet.nl)?

Nieuwe sponsor schoolsporttenue: Rotterdam Parket
Al vele jaren doen wij, Daltonschool De Margriet, mee met
schoolsporttoernooien van “sport en recreatie Rotterdam”.
De groepen 5/6 doen elk jaar mee met het
veldvoetbaltoernooi. Regelmatig halen wij de halve finale en
finale!
Ook doen wij altijd mee met de groepen 7/8 aan de mini-final
toernooien in Rotterdam Noord. Daar doen bijna alle scholen
uit de deelgemeente Noord aan mee. Elk jaar winnen wij
meerdere toernooien en gaan wij in schoolsporttenue naar
“the FINAL” in AHOY, waar meer dan tienduizend
kinderen/ouders/leerkrachten aanwezig zijn.
Onze nieuwe sponsor is www.rotterdamparket.nl
Bedankt William en Sander!
(Gym)meester Marc

Berichten uit de Plusklas
Wie komen er in de Plusklas?
De Plusklas is bedoeld voor kinderen die ergens tegen aanlopen tijdens het werk. Ze leren bijvoorbeeld dat zij
vragen kunnen stellen als zij iets niet begrijpen. Je wordt je bewust dat de juf of meester je kan helpen als je
ergens tegen aan loopt.
Je kunt ook samen met de juf van de Plusklas een gesprek voorbereiden dat je gaat voeren met je eigen juf of
meester.
Wat doe je in de Plusklas?
In de Plusklas doe je verschillende dingen, zoals smartgames, Kapla, Tomtect, Lezen (tijdschriften , Donald
Duck) en Strategie spelletjes.
Speel je alleen spelletjes in de Plusklas?
Het zijn niet zomaar spelletjes. Het zijn denkspelletjes waarbij wij hard moeten nadenken.
We hebben het ook over Growie en Fixie of we werken uit de map met verrijkingswerk en dat is soms heel
lastig.
Hoelang blijf je in de Plusklas?
Hoelang je in de Plusklas zit, is afhankelijk van jouw doelen. Als je deze doelen hebt behaald ga je weer in de
klas aan de slag.
Wat heb je zelf geleerd?
Ik heb zelf geleerd dat ik niet moet opgeven. Ik moet soms zijn als Growie, maar het is niet erg om af en toe
Fixie te zijn. Als je nog veel taken moet doen moet je Growie zijn, maar als je veel taken af hebt, kan je best
denken als Fixie.
Ook heb ik geleerd dat ik naar de juffrouw of meester toe kan stappen als ik iets niet begrijp of als ik ergens
tegen aan loop.
Ik ben ook anders gaan nadenken. Vroeger dacht ik dat als ik wat zou vragen, anderen mij stom zouden vinden.
Nu weet ik dat dit niet zo is. Iedereen kan en mag vragen stellen, ook mijn mama en papa.
Geschreven door Judith (groep 5 NHK)
Verrijkingswerk op De Margriet
In oktober 2016 heeft de HB-specialist een aantal leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gevraagd wat zij vinden
van de ontwikkelingen met betrekking tot het verrijkingswerk. Hieronder vindt u een korte samenvatting van
de antwoorden van de leerlingen.
De leerlingen geven aan dat zij blij zijn met het verrijkingswerk, omdat het uitdagende taken bevat die ze echt
aan het denken zet. Eén van de leerlingen gaf aan dat het omgaan met frustraties bij het niet meteen komen
tot een oplossing moeilijk is, maar dat het een kwestie is van ermee om leren gaan.
De leerlingen werkten voorheen vijf dagen aan het reguliere werk en werkten aan het verrijkingswerk op het
moment dat zij daar mee klaar waren. Een aantal leerlingen hebben aangegeven dat dit moeilijk ging, omdat ze
zich moeilijk konden concentreren op de reguliere taken en het hen niet lukte de taken af te krijgen. Andere
leerlingen geven aan dat, doordat de leerkracht te weinig aandacht had voor de verrijkingstaken zij eerder
grepen naar een Donald Duckje of een leesboek als zij hun reguliere taken af hadden. Nu dat er vaste dagen zijn
dat er gewerkt moet worden aan het verrijkingswerk, komen ze er niet onderuit. De leerlingen zijn hier erg blij
mee.
Wat leerlingen nu hebben geleerd is doorwerken, iets dat ze daarvoor eigenlijk niet erg hebben gedaan. Eerst
hadden ze een week voor het reguliere werk. Er waren leerlingen die het reguliere werk bewust verdeelden
over de hele week, omdat ze anders niets te doen hadden. Nu dat er veel meer verrijkingswerk is en er vaste
dagen zijn dat ze eraan moeten werken, zijn de leerlingen genoodzaakt om het reguliere werk in drie dagen af
te krijgen.

‘Nu ervaar ik wat doorwerken is. Ik ben er wel blij mee dat ik dit nu leer, omdat ik hier anders pas op de
middelbare school mee geconfronteerd zou worden.’
De Plusklas door de ogen van Janek
In de Plusklas word je je bewust van je andere manier van denken en leer je hiermee omgaan. Mijn ervaring
met de plusklas is vooral positief, af en toe moet je even door de zure appel heen bijten maar altijd met goed
resultaat. En als je je anders dan de rest voelt dan ben je hier met kinderen die net zo zijn als jij. Ze weten vaak
raad en staan altijd open voor ideeën. En als de juffrouw raad geeft dan heb je er bijna altijd wat aan, want ze
spreekt uit ervaring. Dus de plusklas is niet perse voor slimme kinderen, maar gewoon voor kinderen die meer
uitdaging zoeken en/of anders denken dan de rest en er mee om moeten leren gaan.
Geschreven door Janek (oud-leerling)

De schoolfotograaf
Het is alweer enkele weken geleden dat de fotograaf de leerlingen heeft
geportretteerd. Hij is bijna klaar met het corrigeren van de 11.000 foto’s
die hij op De Margriet gemaakt heeft.
We willen allemaal graag weten wat het resultaat is. Nog even geduld.
Het zal nog zo’n 2 weken duren.
Werkwijze van de bestelling:
Iedereen krijgt een zakje met foto's. Daarbij zit een brief met inlogcodes voor de broer-zus foto's en voor de
groepsfoto. In de web shop staan meer foto's die online besteld kunnen worden. In de brief staat ook hoe er
betaald kan worden indien de foto's uit het zakje gehouden gaan worden. Als ouders de fotozakjes niet willen
dan kunnen ze geretourneerd worden bij de juf of meester van de groep.
www.schoolfotograaf-nieuwe-stijl.nl

