29-9-2016
Agenda:
Dinsdag 4 oktober: Bijeenkomst: Meedenken over het rapport? Ouders gezocht!
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

KINDERBOEKENWEEK 2016: van 5 t/m 16 oktober
e

Dit jaar wordt de 62 Kinderboekenweek gevierd.
Een traditie, die op De Margriet nooit ongemerkt voorbij gaat…
Het thema is: “ Voor Altijd Jong!”
Voor altijd jong
Dat is mijn opa, hij klimt in de bomen,
Kan marathons lopen, zo chill
Voor altijd jong
Dat is mijn oma, kan altijd langskomen,
We lezen en dromen, zo chill
(lied van Kinderen voor Kinderen)
Wat nou saai, sloom en grijs? Dat hoeven opa’s en oma’s helemaal niet te zijn. Je bent zo oud zoals je je voelt:
dat kan weleens 80 jaar zijn . Maar door de kinderen voel je je juist jonger.
We gaan met alle kinderen van De Margriet middels het boek “Pas op, Opa!”, kennismaken met Opa Bullebak,
die met zijn vreselijke snor, nare baard en gemene prikoogjes helemaal niet zo angstaanjagend blijkt te zijn,
maar een hele toffe, actieve opa. Zo zie je maar, dat je niet zo snel met een oordeel klaar moet staan: het gaat
niet om het uiterlijk, maar om hoe je bent!
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 6/7).

De Kinderboekenweek begint op 5 oktober. We willen uw aandacht vragen voor enkele belangrijke data:
- Dinsdag 4 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 5 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 5 t/m 12 oktober gaan de kinderen van de bovenbouw voorlezen aan de kinderen van de
midden- en onderbouw.
- Dinsdag 11 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 12 oktober op beide locaties van 08.15-09.00 uur extra verkoop boeken.
- Woensdag 12 oktober is er van 12.00-13.00 uur op beide locaties ook nog gelegenheid om boeken te kopen.
- Woensdag 12 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 12 oktober worden alle versieringen van beide locaties weer opgeruimd (van 12.00- 13.00uur).
Vele handen maken het werk licht: Daar blijf je jong door!
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.
Dat opa’s en oma’s zowel griezelig, avontuurlijk, angstaanjagend, kunstzinnig, fantasierijk en historisch zeer
interessant zijn: dat ervaren de leerlingen na dit thema als geen ander!
Wij willen er in elk geval een waanzinnige week van maken en we hopen dat u net zo enthousiast geworden
bent als wij al zijn!
Ook in deze nieuwsbrief nog een persbericht van de bibliotheek Rotterdam over de activiteiten die tijdens de
Kinderboekenweek worden georganiseerd.

Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Kinderboekenweek.

Welkom Roanne
Op maandagavond 26-9-2016 om 18.47 is Joëlle (onze adjunct directeur /
locatieleider Noorderhavenkade) bevallen van een prachtige dochter.
Ze heet Roanne Jaëla Peña en weegt 3590 gram en is 51 cm. Ze is
kerngezond! Vader, grote zus en moeder maken het erg goed!
Van harte gefeliciteerd met deze prachtige meid!

Vacature binnen de MR
Floor van der Kogel is per dit schooljaar gestopt met haar lidmaatschap van de MR. We bedanken Floor voor
haar grote inzet voor De Margriet als lid van de MR en lid van de overblijfvereniging. We wensen haar veel
succes en geluk!
Dit betekent dat we per direct op zijn zoek naar een ouder die de oudergeleding van de MR wil komen
versterken. Begin dit schooljaar heeft een ouder met een kind op de locatie Noorderhavenkade aangegeven
graag in de MR te willen komen. Deze persoon zou deze vacatureplaats kunnen invullen. De MR vindt het erg
prettig als een ouder van de Noorderhavenkade in de MR zitting neemt, zodat er een meer evenwichtige
verdeling in de ouder vertegenwoordiging ontstaat tussen beide locaties.
Annemarieke van Ettinger - van Herk is sinds november 2012 lid van de MR en vanaf januari 2013 is zij
eveneens voorzitter. Haar tweede zittingstermijn verstrijkt in november. Annemarieke heeft zich opnieuw
verkiesbaar gesteld. De huidige leden van de MR zien graag dat Annemarieke de komende 2 jaar aanblijft als
voorzitter van de MR. Eltjo, Christa en Raymond zijn sinds mei 2014 lid van de MR. Hun eerste zittingstermijn is
verstreken in mei. Eltjo, Christa en Raymond hebben zich verkiesbaar gesteld voor een volgende termijn. De
MR ziet graag dat deze drie ouders ook de komende twee jaar lid blijven van de MR.
Als er echter meer geïnteresseerden zijn, dan zullen er verkiezingen worden uitgeschreven. Ben je
geïnteresseerd, stuur dan voor 9 oktober een e-mail naar admin@demargriet.nl Je mail wordt doorgestuurd
naar Annemarieke, voorzitter van de mr. Zij zal contact met je opnemen, eventuele vragen beantwoorden en je
op de kandidatenlijst zetten.
Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) adviseert de leiding van de school en beslist mee over zaken als onderwijs, de
organisatie en financiën van de school – dat is haar voornaamste taak. Daarnaast adviseert de MR de leiding
van de school over bijvoorbeeld de vaststelling van het lesrooster en de begroting. Ook het jaarlijkse
schoolplan, het schoolreglement en de schoolgids wordt in de MR met de schoolleiding besproken. Over deze
drie onderwerpen is instemming van de MR zelfs vereist. In de MR zitten vijf ouders (waaronder de voorzitter)
en vijf leerkrachten.
De MR vergadert in het schooljaar elke zes weken. De vergaderingen van de MR zijn in de regel openbaar
(sommige agendapunten zijn besloten, wanneer er bijvoorbeeld vertrouwelijke zaken worden besproken). Het
is mogelijk om als ouder een vergadering bij te wonen, neem dan even contact op met de MR .
Vragen? Opmerkingen?
Meer informatie over de instemmings- en adviesbevoegdheden van de MR vind je in het document
bevoegdheden MR: http://www.demargriet.nl/ouders/ouderhulp/medezeggenschapsraad . De MR heeft een
postvak in de docentenkamer van de Nolenstraat en een e-mailadres: m-r@demargriet.nl. Mocht je vragen of
opmerkingen hebben voor de MR, dan kun je natuurlijk ook een van de leden van de MR aanspreken.
Samenstelling MR Namens de ouders:
Annemarieke van Ettinger - van Herk
(voorzitter)
Eltjo Veentjer (secretaris)
Christa Stut
Raymond Poot

Namens de docenten:
Britt van den Blink
Marloes Mulder
Huib van Velden
Bonnie Verhoeven
LiselotteWuts

Mobieltjes in de bovenbouw
Even bellen om te vertellen dat je graag bij een klasgenootje wil spelen….
Of bellen dat je nog even de juf/ meester blijft helpen met versieren voor de
Kinderboekenweek….
Veel bovenbouwers hebben tegenwoordig een mobiele telefoon en moeten deze
ook gebruiken om u te vertellen waar hij of zij uithangt!
Voor ieders duidelijkheid zijn er in de bovenbouw schoolafspraken gemaakt t.a.v.
het meenemen en gebruik van de mobiele telefoons:
-Een telefoon mag altijd meegenomen worden naar school. Kinderen houden
echter zelf de verantwoordelijkheid over hun telefoon; de telefoon wordt bewaard
in de eigen tas/ zak of la. In een aantal groepen is er een kastje of laatje in de klas
voor alle telefoons van de klas. Let op: ook voor deze ingeleverde telefoons is de
leerkracht niet verantwoordelijk.
- De telefoon staat in principe de gehele dag uit tenzij de leerkracht vraagt een tool van de telefoon te
gebruiken: rekenmachine/ stopwatch/ app etc.
- Bij het niet naleven van de regels zal de leerling worden gewaarschuwd. Bij herhaaldelijk gebruik van de
telefoon of misbruik (bijvoorbeeld filmen/ foto’s maken van anderen zonder toestemming) zullen ouders
betrokken worden.
Om de kinderen te leren hoe ze met een mobiele telefoon horen om te gaan zullen alle bovenbouwgroepen
jaarlijks, één of meerdere lessen sociale vaardigheid krijgen over het gebruik, en misbruik, van mobiele
telefoons.
In ieder geval vóór de herfstvakantie zal daarmee een start worden gemaakt en zijn zowel de ouders via de
Nieuwsbrief, als de kinderen via de les, op de hoogte van onze afspraken.
Mocht u vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind.
Herhaalde oproep: Meedenken over het rapport? Ouders gezocht! We hebben nog maar 2 aanmeldingen!
Al jaren is ons rapport aan verandering onderhevig. Hadden we een paar jaar
geleden nog een rapport met 8 bladzijden en 40 punten , zo hebben we nu een
rapport dat wij op één bladzijde kunnen maken in ons leerlingvolgsysteem
Parnassys. Wij vinden ons rapport echter nog niet perfect, en willen ons blijven
ontwikkelen op dit gebied.
Naast dat we het team laten meedenken en ook de kinderraad om advies gaan
vragen zijn wij ook op zoek naar ouders die met ons mee willen denken over dit
onderwerp.
Op dinsdagavond 4 oktober organiseren wij daarom een bijeenkomst waarop u kunt meepraten over “het
ideale rapport”. U kunt hierbij denken aan de volgende vragen:
-Moet het rapport gericht zijn aan de leerling of aan de ouders?
-Doet het rapport wel recht aan de leerling?
-Hoe denkt u over een “sociaal rapport” dat vooral de inzet beoordeelt, en niet de leerresultaten?
-Vindt u dat uw kind aanwezig mag zijn bij het gesprek. Of misschien zelfs wel aanwezig moet zijn?!
-Hoe waardeert u het onderdeel “mijn eigen rapport” dat de kinderen zelf maken? Of ziet u liever
een portfolio of “ trots map” van uw kind?
-Hoe ervaart u de gesprekken die de leerkracht met u voert over uw kind?
Kortom, genoeg vragen van onze kant!
Heeft u zin om mee te denken en mee te praten over dit onderwerp dan nodigen wij u van harte uit.
U kunt uzelf aanmelden via het emailadres ouderavond@demargriet.nl .
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen maar u heeft wel ideeën voor ons, dan vinden we het
natuurlijk fijn als u ons deze wil sturen. Ook kan dat naar bovenstaand mail adres.
Dinsdag 4 oktober / 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur / Locatie Noorderhavenkade 30
Met vriendelijke groet,
Anja en Arwen, rapportwerkgroep De Margriet

Geweldig nieuws: Daltonschool De Margriet krijgt een schoolsportvereniging!
Wil uw kind een leuke sport beoefenen? Maak dan dit schooljaar gebruik van de schoolsportvereniging!
Beoefent uw kind al een sport en wil hij of zij nog een sport beoefenen? Ook dan is de schoolsportvereniging de
oplossing!
Wat is een schoolsportvereniging?
Daltonschool De Margriet werkt samen met basisschool De Provenier en verschillende sportverenigingen uit
Rotterdam om het sportaanbod dichter bij de woon- en leefomgeving van de kinderen te brengen.
Waar kinderen normaal gesproken naar de vereniging gaan, brengt de schoolsportvereniging de vereniging
naar de kinderen. Dit betekent dat uw kind direct na schooltijd bij of in de buurt van hun eigen basisschool bij
een sportvereniging kan sporten. Door gebruik te maken van de schoolsportvereniging worden de kinderen
gezonder, socialer en hebben ze meer plezier in school. Daarnaast krijgt de wijk een positieve impuls.
Komt uw kind in aanmerking voor de schoolsportvereniging?
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 mogen deelnemen aan de schoolsportvereniging. Als uw kind al een sport
beoefent mag hij of zij ook een sport beoefenen op de schoolsportvereniging.
De schoolsportvereniging is niet alleen voor de kinderen van de Provenier, Daltonschool De Margriet en de
Klimop, maar biedt ook de mogelijkheid voor kinderen van andere basisscholen of kinderen die buiten de
Provenierswijk wonen.
Proeven en kiezen  Atletiek, Hockey, Zaalvoetbal en Dans.
Op verschillende scholen zijn enquêtes afgenomen onder de leerlingen van diverse groepen. Mede op basis
hiervan is er gekozen voor het volgende sportaanbod. De Schoolsportvereniging Provenierswijk zal volgend
schooljaar bestaan uit vier sporten: atletiek, hockey, zaalvoetbal en dans.
Momenteel zijn wij in gesprek met een basketbalvereniging. Het is nog de vraag of zij aansluiten binnen de
schoolsportvereniging. Later in het jaar ontvangt u meer informatie hierover.
Uw kind kan van deze vier sporten eerst twee gratis proeftrainingen volgen. Voor verdere trainingen moet uw
kind lid worden van de vereniging.
Inschrijven voor de proeftrainingen is niet nodig, u kunt gewoon met uw dochter/zoon langskomen.
Trainen in de buurt, spelen op locatie
Voor het verzorgen van de structurele sporttrainingen in de Provenierswijk doet Rotterdam Sportsupport een
beroep op sterke sportverenigingen. Deelnemende sportverenigingen krijgen dus eigenlijk een ‘satellietlocatie’
in de wijk. Dat levert niet alleen nieuwe leden op. De sportverenigingen dragen op deze manier ook een
steentje bij aan een gezonde en sportieve toekomst voor de jeugd. Zodra uw zoon of dochter de kneepjes van
de sport genoeg onder de knie heeft, mag hij of zij ook –op de hoofdlocatie van de sportvereniging- meedoen
met de echte wedstrijden. Hartstikke leuk, want zo maakt uw kind mee hoe het er op de club en tijdens de
wedstrijden aan toe gaat.
Gymzaal Klein-Coolstraat 4
 Dans, Hockey en Atletiek
Gymzaal Nolensstraat 44
 Zaalvoetbal
Momenteel zijn wij in gesprek met een basketbalvereniging. Het is nog niet zeker of zij aansluiten binnen de
schoolsportvereniging.
Contributie
Wanneer uw kind lid mag worden van een sportvereniging, moet u ook contributiegeld gaan betalen zoals bij
elke sportvereniging. Voor kinderen uit huishoudens die het niet zo breed hebben bestaat het Jeugdsportfonds.
Dit fonds zorgt voor financiële ondersteuning bij het betalen van de contributie. Vaak zorgt dit ervoor dat uw
kind gratis een sport kan beoefenen.
Gymmeester Marc (coördinator van de schoolsportvereniging) is degene die de aanvraag van het fonds voor de
scholen en leerlingen verzorgt. Gymmeester Marc kan voor u uitzoeken of u in aanmerking komt voor
financiële ondersteuning vanuit het Jeugdsportfonds.
Voordelen  Sporten is niet alleen gezond
Het gaat niet alleen overgewicht tegen, maar verhoogt ook de concentratie. Bovendien leren kinderen door te
sporten ook sociale vaardigheden en hangen ze niet meer doelloos op straat. Sporten is ook een sportieve
manier om met andere kinderen om te leren gaan. Deelname aan een schoolsportvereniging levert een

sportvereniging een nieuw potentieel aan jonge leden aan. En de schoolsportvereniging zorgt voor
ouderbetrokkenheid, saamhorigheid en een verbetering van de leefbaarheid in de wijk.
Effecten van de schoolsportvereniging
Rotterdamse schoolsportverenigingen hebben binnen een aantal jaar geleid tot meer dan 1300 extra leden bij
de deelnemende sportverenigingen.
84% van de kinderen vindt het door de schoolsportvereniging leuker om te sporten.
Eén op de drie ouders wordt zelf enthousiast om te gaan sporten.
58% van de ouders geeft aan dat hun kinderen minder achter de tv of computer zitten.
69% van de ouders ervaart dat de kinderen het door de schoolsportvereniging leuker vinden om naar school te
gaan.
80% van de leerkrachten geeft aan dat kinderen door sport sociale competenties leren en gevoel van
eigenwaarde krijgen.
* Dit blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, onafhankelijk Nederlands onderzoeksinstituut.
Coördinator  Een bekend gezicht!
Gymmeester Marc is coördinator voor de leerlingen van Daltonschool De Margriet van de
schoolsportvereniging.
Voor vragen over de schoolsportvereniging kunt u contact opnemen via de email:
marc.labordus@demargriet.nl
Met vriendelijke groet,
Marc Labordus
Coördinator SSV Provenierswijk / Blijdorp / Bergpolder (Daltonschool De Margriet)

Persbericht Bibliotheek Rotterdam
Rotterdam, 22 september 2016
Kinderboekenweekfeest vol activiteiten op zondag 9 oktober in Bibliotheek Rotterdam tijdens 62ste editie
Kinderboekenweek
Op zondag 9 oktober transformeert de Centrale Bibliotheek in een groot feestterrein rond het thema Voor
altijd jong! Over oma’s en opa’s. Er zijn workshops, spelletjes en optredens van de volgende bekende
kinderboekenschrijvers en -illustratoren: Rindert Kromhout, Jeska Verstegen, Harmen van Straaten, Marieke
Smithuis, Edward van de Vendel, Floor de Goede, Barbara Scholten, Juliette de Wit, Vivian den Hollander en
Mattie Poels.
Schitterende schrijvers Het feest opent dit jaar met het Kinderboekenweeklied Voor altijd jong! dat onder
leiding van ZangExpress wordt gezongen door een groot kinderkoor samen met seniorenkoor Oost West Zingt
Best. Evita de Roode presenteert het festijn en Theo Kemperman, de directeur van de Bibliotheek Rotterdam,

opent het feest officieel. Nadat het startsein is gegeven, ontmoet je een groot aantal schrijvers en illustratoren
in levende lijve. Zo leest Rindert Kromhout o.a. voor uit Meester Max en Bil en Wil en verzorgen Jeska
Verstegen en Mattie Poels een swingend liedjes-, teken- en voorleesprogramma. Alle sportievelingen kunnen
meedoen met een opa en oma-quiz van Barbara Scholten en spannend wordt het met de spookverhalen van
Harmen van Straaten. De spanning wordt verder opgevoerd door Edward van de Vendel en illustrator Floor de
Goede. Ze vertellen je alles over dinosauriërs, het onderwerp van hun nieuwe boek. Verder staat Marieke
Smithuis op het podium met haar ‘Grote Blote Billenshow’, over de zusjes Lotte & Roos. Tot slot nemen Vivian
den Hollander en Juliette de Wit je mee op avontuur tijdens de Spekkie en Sproet-show.
Adembenemende activiteiten
Een overvol programma is het zeker, want zelf actief aan de slag gaan kan bij het waterspel van Rotterdam
Lekker Fit!, de theaterworkshops door Hofplein Rotterdam, de schrijfworkshops van de SKVR of met de
technisch lego-workshops door e2 Young Engineers. Bij Scrap maak je een knutselwerk voor jezelf, je opa of
oma of misschien wel voor een vluchtelingenkind. Willy Djaoen en Tomazia Teixeira van stichting Pluspunt
vertellen over de dansen en muziek van het land waar ze geboren zijn en je kunt meedansen! Bij het
Schaduwtheater maak je zelf een schim en speel je ermee in het schimmenspel en bij Studio Blaak kun je je opa
of oma interviewen in een professionele studio met echte camera’s! Verder leert poppenspeelster Virga
Lipman je hoe je oma en opa-poppen maakt en hoe je ze echt ‘oud’ kan laten bewegen. En bij de oma’s van
Granny’s Finest kun je de mooiste dingen leren haken en breien. Speciaal voor de allerkleinsten is het
Peuteratelier, hier gaan peuters samen met hun (groot)ouders creatief aan de slag met een prentenboek.
Toegang tot het feest is gratis. Kijk voor een compleet overzicht van het programma op
www.bibliotheek.rotterdam.nl. Bekijk hier ook wat de wijkvestigingen van de bibliotheek organiseren tijdens
de Kinderboekenweek.
Kinderboekenweekfeest
Zondag 9 oktober 2016
Centrale Bibliotheek | Hoogstraat 110 | Rotterdam
12.00 – 17.00 uur
Gratis entree
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor redactie, niet voor publicatie: Meer informatie of beeldmateriaal in hoge resolutie nodig? Neem
contact op met Renee van Randwijk via r.vanrandwijk@bibliotheek.rotterdam.nl of door te bellen naar 0102816129.

