28 september 2017
Agenda:
Woensdag 4 oktober: start Kinderboekenweek
Donderdag 5 oktober: Dag van de leerkracht
Donderdag 5 oktober: Het basisonderwijs staakt, De Margriet is gesloten
Donderdag 12 en vrijdag 13 oktober: roostervrije dagen
Maandag 16 tot en met vrijdag 20 oktober: Herfstvakantie

Op tijd komen!
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zijn de afspraken m.b.t. het “te laat komen” iets
aangescherpt. Om 8:30 starten de lessen. Het is prettig wanneer u zelf op dit tijdstip het schoolgebouw verlaat.
Bent u onverhoopt te laat, neem dan buiten afscheid van uw kind. Vanaf 8:30 uur mogen alleen nog de
kinderen naar binnen. Wilt u zo vriendelijk zijn om de tijd zelf in de gaten te houden en deze afspraak te
respecteren.
Donderdag 5 oktober: De Margriet gesloten!

"De politiek moet nu echt over de brug komen, we willen een eerlijk salaris en minder werkdruk in het primair
onderwijs. De vage toezeggingen waar de politiek tot nu toe mee komt zijn onvoldoende voor structureel beter
onderwijs.", aldus Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs.
Het PO-front (CNV, AOb, AVS, FvOv, FNV, de PO-raad en POinactie) wil een structureel bedrag van 900 miljoen
euro voor salaris en 500 miljoen voor het verminderen van werkdruk. Het front organiseert een manifestatie
op 5 oktober in het Zuiderpark in Den Haag.
De afgelopen weken werden bedragen als '270 miljoen euro' en 'een substantieel bedrag’ genoemd in Den
Haag. Schueler: "Dat eerste bedrag is natuurlijk veel te weinig en de tweede toezeggingen zijn veel te vaag."

De Rotterdamse schoolbesturen in het primair onderwijs steunen het doel van de lerarenacties en hebben
begrip voor een staking. Op donderdag 5 oktober is De Margriet gesloten.

KINDERBOEKENWEEK 2017: van 4 t/m 15 oktober
Dit jaar wordt de 63e Kinderboekenweek gevierd.
Een traditie, die op De Margriet nooit ongemerkt voorbij gaat…
Het thema is: “ Gruwelijk Eng!”
Dit is gruwelijk eng, eng
Maar ik ben niet bang, bang
Niet voor zwarte katten
Niet voor trollen, draken, ratten
Dit is gruwelijk eng, eng
Maar ik ben niet bang, bang
Niet voor grote haaien
Niet voor spoken, heksen, kraaien
Deze dingen doen me niets
Nee ik raak niet snel in paniek
Dit is gruwelijk eng, eng
Maar ik ben niet bang, bang
Nee ik ben voor niets en niemand bang.
( lied van Kinderen voor Kinderen)
Terwijl de kinderen slapen, worden de monsters en spoken wakker. Hoe houden we de griezels buiten de deur?
Botten, draken, zombies en skeletten: je kunt ervan griezelen, rillen en gillen, maar je kunt er ook mee aan de
slag ( skeletten bouwen).
Wie weet de weg op de woeste zeeën? Wie heeft het medicijn voor die etterende zweer? Ahoi beste leerlingen:
hijs de zeilen, aan het werk!
We gaan met alle kinderen van De Margriet middels het boek “Draak” (Nils Pieters) kennismaken met Graaf
Draak, die heel graag de griezeligste griezel ter wereld wil zijn. Daarom vijlt hij iedere dag zijn tanden, lakt hij
zijn nagels en rekt hij zijn oren. Maar toch vindt hij zichzelf nog niet griezelig genoeg. Om daar verandering in te
brengen, nodigt hij wat griezelige vrienden uit in zijn duistere kasteel. Zullen zij hem kunnen helpen?
Als werkgroep zijn we al enthousiast aan het voorbereiden. Ook zijn we met hulp van de dans-docent: juf
Tineke, een dans aan het oefenen voor de openingsvoorstelling ( groep 6A en groep 7/8).
Hoewel de Kinderboekenweek pas 4 oktober begint, willen we nu al uw aandacht vragen voor enkele
belangrijke data:




Dinsdag 3 oktober versieren we beide locaties, dus zowel op de Nolensstraat als op de
Noorderhavenkade, van 15.00 tot 16.00 uur. We kunnen heel veel hulp gebruiken met het ophangen
van de slingers en dergelijke.
Woensdag 4 oktober is de feestelijke opening voor alle groepen in de grote gymzaal aan de
Nolensstraat. Het is alleen voor de kinderen, we hebben te weinig plaats voor alle ouders, behalve de
ouders die meehelpen opbouwen en afbreken.












In die week van 4 t/m 11 oktober gaan de kinderen van de bovenbouw voorlezen/knutselen met de
kinderen van de midden- en onderbouw.
Dinsdag 10 oktober is de jaarlijkse boekenmarkt, wederom verzorgd door boekhandel Bensmann en
Blankstein! Van 15.00-16.00 uur op beide locaties.
Op beide locaties is het mogelijk om te pinnen!
10% van de opbrengst gaat naar school. Hier kopen wij dan weer nieuwe boeken van voor onze
bibliotheken.
Woensdag 11 oktober op beide locaties van 08.15-09.00 uur extra verkoop boeken.
Woensdag 11 oktober is er van 12.00-13.00 uur op beide locaties ook nog gelegenheid om boeken te
kopen.
Woensdag 11 oktober is er een feestelijke afsluiting in de grote gymzaal aan de Nolensstraat. Het is
alleen voor de kinderen, we hebben te weinig plaats voor alle ouders, behalve de ouders die meehelpen
opbouwen en afbreken.
Woensdag 11 oktober worden alle versieringen van beide locaties weer opgeruimd (van 12.0013.00uur).
Vele handen maken het werk licht!

Waarom wij de Kinderboekenweek zo belangrijk vinden?
Omdat het een prachtige aanleiding is om van de leeslessen iets bijzonders te maken. Leesplezier te bevorderen
en kinderen helpen meer ervaren lezers te worden. Een thema dat volop aanleiding geeft om met kinderen de
verhalen in te duiken, om illustraties te ontdekken en de ruimte van de eigen verbeelding te exploreren.
Uit verschillende studies is gebleken, dat je van lezen niet alleen slimmer, maar ook aardiger wordt: het
bevordert het empathisch vermogen.
Wij willen er in elk geval een huiveringwekkende week van maken en we hopen dat u net zo enthousiast
geworden bent als wij al zijn!

Met vriendelijke groeten,

Werkgroep Kinderboekenweek.

Sportdag vrijdag 6 juli 2018!
Alvast voor in de agenda's: de grote sportdag voor
de groepen 1 t/m 8. Wij hebben die dag heel veel
hulpouders nodig. Aanmelden kan al via
marc.labordus@demargriet.nl
Alvast bedankt en met sportieve groet,
(gym)meester Marc

Mijn sport = Hockey
Mijn naam is Siem uit groep 7/8 NS en ik hockey bij www.hcdelfshaven.nl via onze schoolsportvereniging op
maandagmiddag in de gymzaal Klein Coolstraat 4.
Faas, Olivier, Jasmijn, Mirthe en Kiki zijn ook lid.
Het leukste aan hockey vind ik verdedigen. Het zou leuk zijn als er nog meer kinderen van Daltonschool De
Margriet bij onze club komen, omdat het leuk is en het is een teamsport met vrienden!

Zomaar een gedichtje van Céline
Het meisje met de witte muiltjes.
Ik had een heel apart meisje in mijn klas die een keer voor het bord ging
staan,
en het aparte was: ze had altijd witte muiltjes
aan.
Ik vond de muiltjes prachtig en echt helemaal
top,
ze hadden een mooie witte kleur met een pareltje
erop.
Iedereen van alle
klassen,
wilde de muiltjes van het meisje
passen.
Maar toen ze voor het bord stond rolde over wang een dikke
traan,
ze zei: ‘ jullie zien het helemaal verkeerd want het is een vloek om in deze schoenen te staan…
( Je zou misschien denken, hoe kunnen die schoenen nou een vloek
zijn,
ze kan ze nooit meer uit doen en zo loopt ze al jaren op het plein.)
Door: Céline Berard groep 8 NHK

(11) jaar

Kinderraad
Op woensdag 13 september vond de eerste Kinderraad van dit schooljaar plaats. Rianne is na 8 jaar kartrekker
gestopt. Gelukkig draaide Michelle al een jaartje mee, dus zij heeft het roer overgenomen. \
Rianne, dank je wel voor de afgelopen 8 jaar! Je hebt wat moois neergezet!
Onderstaand een kort stukje uit de notulen. De notulen worden na elke vergadering geplaatst op onze website
(Leerlingen – Kinderraad – onderaan de pagina).
Alle kinderen stellen zich voor en vertellen waarom zij in de Kinderraad willen. Het lijkt hen leuk om mee te
denken en ze hebben zelf ook goede ideeën om in te brengen. De meeste kinderen zijn d.m.v. een stemming in
de klas gekozen voor de KR. Devrim, Elin en Peer zijn door de leerkracht gevraagd of ze nog een jaar door willen
gaan. Peer wil dit niet, dus daar zal nog gestemd moeten worden.
Lees hier de rest van de notulen.

Herhaald bericht voor wie het gemist heeft: onze De Margriet animatie:
Afgelopen schooljaar is er hard gewerkt aan onderstaande animatie (klik hier) door leerlingen (illustraties),
leerkrachten (teksten) en een ouder van school (animaties). Het filmpje laat zien waar wij voor staan, hoe wij
met elkaar omgaan en waaraan wij werken op Daltonschool De Margriet. Heel veel kijkplezier!

