25-8-2016
Agenda:
Dinsdag 6 september: informatie- en kennismakingsavond
Woensdag 5 oktober: start Kinderboekenweek
Woensdag 5 oktober: Dag van de leerkracht
Woensdag 12 oktober: afsluiting Kinderboekenweek
Donderdag 13 oktober: alle leerlingen vrij
Vrijdag 14 oktober: alle leerlingen vrij
Maandag 17 oktober: herfstvakantie tot en met vrijdag 21 oktober

“met Ilyas in de groep was het altijd een feestje”
Op de eerste dag van de zomervakantie is onze
oud leerling Ilyas Zoulali op veertienjarige leeftijd
overleden aan een hartstilstand.
Ilyas is vanaf groep 1 tot en met groep 8 leerling
geweest van De Margriet en heeft in juli 2014
afscheid genomen van onze school als
trotse 8ste groeper.
Nasa, de moeder van Ilyas is overblijfvrijwilliger bij
ons op school. Dit schooljaar heeft zij geen vaste
overblijfgroep, maar een wisselend rooster in
diverse groepen. Zoals u begrijpt, zal het nog
enkele weken duren, voordat zij haar
overblijfwerkzaamheden weer gaat oppakken.
We wensen de familie en vrienden van Ilyas enorm
veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Informatie- en kennismakingsavond dinsdagavond 6 september 2016
Op dinsdagavond 6 september vindt - voor de ouders van leerlingen op De Margriet - de jaarlijkse
informatie- en 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 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 u 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

Inloop ronde 1 met koffie / thee

19:00 - 19:45

Informatieavond in alle groepen 1, 2, 5 en 6

19:45 - 20:00

Inloop ronde 2 met koffie / thee

20:00 - 20:45

Informatieavond in alle groepen 3, 4, 7 & 8

Wij wensen u allemaal een informatieve, maar vooral gezellige avond.

Opknapbeurt gevels gebouw Nolensstraat
Nog dit schooljaar zullen de gevels van
het gebouw aan de Nolensstraat een
flinke onderhoudsbeurt krijgen. De ramen
worden vervangen door dubbelglas,
slecht hout vervangen door goed en de
hele boel wordt geschilderd. We willen
graag afscheid nemen van de
bordeauxrode uitstraling en gaan voor
een nieuwe frisse kleur. Naast de
teamleden en leerlingen, vinden we het
ook belangrijk, wanneer 2 ouders met ons
mee denken.
Wie kan, wil en heeft affiniteit?
Aanstaande woensdag 31 augustus om
13:30 uur staat de eerste afspraak
gepland op de Nolensstraat.
Opgeven kan via:
joekjan.howeler@demargriet.nl

Fel groen?
Fel oranje?
Helemaal groen?

Jaarplanner
Tot en met afgelopen schooljaar was u van ons gewend om aan het begin van het schooljaar een
jaarplanner te krijgen. We hebben besloten om te stoppen met deze traditie en de planner in een
moderner jasje te steken. Vanaf volgende week kunt u alle activiteiten vinden in onze Google-agenda
op de website. Daarnaast staan de meest actuele activiteiten opgesomd in het blokje “agenda” in
onze nieuwsbrief. Aangezien we niet voor volgende week de agenda hebben gevuld, sturen we een
pdf jaarplanning mee met deze nieuwsbrief. Maak er alstublieft wel een gewoonte van om de agenda
op de site in de gaten te houden, want deze zal altijd gevuld zijn met de meest actuele informatie.

Gymschoenen verplicht!
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 meegebrachte 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

Zwangerschapsverlof Joëlle Schuilenburg
Joelle Schuilenburg – adjunct directeur van De Margriet / locatieleider Noorderhavenkade – gaat per
maandag 29 augustus met zwangerschapsverlof. Voor het uitvoeren van haar reguliere
werkzaamheden hebben we intern een oplossing gevonden.
Heeft u een vraag, opmerking of een andere reden om in gesprek te komen met de school, dan zijn
de onderstaande personen - in ieder geval in de ochtenduren - op de Noorderhavenkade aanwezig
om u te woord te staan.
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Arwen van
Schendelen

Joekjan Höweler

Yvonne Visch

Arwen van
Schendelen

Arwen van
Schendelen

Digitale schermen voor de onderbouwgroepen
De opbrengst van de Grote Sponsor Knikkeractie van 1 juli was fantastisch: Er zijn duizenden
knikkers verkocht met een totale opbrengst van 7500 euro. Dit bedrag was hoog genoeg om gelijk 7
schermen aan te schaffen. De schermen zijn in de zomervakantie opgehangen in alle
onderbouwgroepen. Er is al dankbaar gebruik van gemaakt!
Iedereen heel erg bedankt!

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,
sportdag en schooluitjes!
In samenwerking met
www.bobvanderheijdensport.nl
kunnen wij onderstaand Nike
sportshirt met het logo van de
school aanbieden voor maar €17.
Als u wilt, is het ook mogelijk om voor €5 extra de naam van uw kind op de rug te laten printen.
U kunt tot 30 september in de winkel Bob van der Heijdensport, aan de Bergselaan 332 uw bestelling
plaatsen en betalen.
Na de herfstvakantie worden de sportshirts door (gym)meester Marc aan de kinderen uitgedeeld.
Indien de actie weer een succes is, wordt deze in september 2016 weer herhaald!

