3-11-2016
Agenda:
Maandag 7 en dinsdag 8 november: herfstgesprekken
Dinsdag 8 november: uiterste inleverdatum toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal
Dinsdag 15 november: Ouderavond: Presteren naar eigen vermogen
Woensdag 16 november: ijshockey groepen 8
Donderdag 24 november: groepen 1 t/m 4 schoen zetten op school (schoen meenemen)
Woensdag 30 november: ijshockey groepen 7
Maandag 5 december: Sinterklaasfeest, alle leerlingen om 13:30 uur vrij!!
Madrid, november 2016
Beste ouders en verzorgers,
Het is eindelijk weer tijd om die lieve kinderen in Nederland te bezoeken. Na al die
jaren van warm ontvangst op De Margriet, kom ik ook dit jaar weer de school
bezoeken.
Ik heb mijn pieten al aan de slag gezet, want er moeten natuurlijk cadeaus ingepakt
worden. Zo mogen de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 op donderdag 24 november
een schoen mee naar school nemen. Dan kunnen mijn pieten deze vullen met een
schoencadeau. Naast deze schoencadeaus krijgen de groepen 1 t/m 4 ook nog een
groepscadeau. Dit cadeau blijft in de klas zodat alle kinderen er het hele jaar van
kunnen genieten en leren. De groepen mogen zelf een verlanglijstje invullen met hun
wensen.
Voor de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 is het zoveel werk geworden voor deze oude
Sinterklaas, dat deze kinderen zelf de mooiste cadeaus gaan kopen voor een
klasgenoot. Dit gaan de kinderen doen door lootjes te trekken op vrijdag 18 november. De kinderen hebben
dan 2 weken de tijd om aan de slag te gaan en hun cadeau(s) te verstoppen in een surprise. De surprise moet
op maandag 5 december mee naar school worden genomen.
Maandag 5 december zal ik mijn verjaardag met de kinderen van De Margriet vieren. Dit feest zal tot 13.30 uur
duren. Dat betekent dat de kinderen eerder opgehaald kunnen worden deze dag.
Ik wens jullie heel veel plezier in deze Sinterklaastijd en ik hoop dat iedereen weer geniet van mijn verjaardag.
Vriendelijke groet,
Sinterklaas
P.S. Ik heb rommelpiet al gewaarschuwd en gezegd dat hij zich moet
gedragen. Vorig jaar was het zo’n rommeltje, dat kan echt niet meer!

Moet ik wel of geen toestemming geven voor het publiceren van beeldmateriaal??
Onlangs hebben wij u verzocht een toestemmingsverklaring te ondertekenen, waarmee u toestemming geeft
voor het publiceren van beeldmateriaal van uw kind(eren) op onze website, in de nieuwsbrief en bijvoorbeeld
Klasbord. Naar aanleiding van enkele vragen en reacties van ouders, geef ik (Joekjan Höweler) de onderstaande
toelichting:
De Margriet (en alle andere 8000 basisscholen in Nederland) zijn aan het worstelen met de wet op de privacy.
We moeten en willen ons aan de wet houden, maar vinden het ook waardevol om beeldmateriaal te
publiceren, zodat u hetgeen op school gebeurt een beetje mee kunt beleven.
Tot op heden hanteren wij het privacy protocol (te downloaden vanaf onze website). In dit protocol werd u
gevraagd het aan te geven, wanneer u geen toestemming wilt geven. Met dit protocol voldoen we niet aan de
wet, vandaar een wijziging in beleid.
De worsteling zit in het feit dat wanneer bijvoorbeeld 10% van de ouders geen toestemming geeft (of de
toestemmingsverklaring niet inlevert), het voor ons een vrijwel onmogelijke opgave wordt om de tientallen,
soms honderden foto’s van algemene gebeurtenissen (sportdag, zingen bij het plein, kerstdiner, kampen, etc)
uit te zoeken, voordat we ze publiceren.
We hebben ervoor gekozen om u actief toestemming te vragen (moet jaarlijks opnieuw) en afhankelijk van de
response ons beleid vorm te geven.
De afgelopen dagen heb ik veelvuldig gehoord: “beeldmateriaal op de website, nieuwsbrief en Klasbord is
prima, maar Facebook wil ik niet”. Wij hebben afgesproken geen beeldmateriaal meer te zetten op Facebook,
maar te verwijzen naar onze website. In de brief kwam Twitter ook voorbij. De school maakt geen gebruik van
Twitter.
Met het ondertekenen van de toestemmingsverklaring geeft u toestemming voor: nieuwsbrieven, de website
en Klasbord. Facebook en Twitter kunt u doorhalen op de brief!
Hierbij dus nogmaals het nadrukkelijke verzoek om – indien u toestemming geeft – de brief uiterlijk aanstaande
dinsdag in te leveren. Tijdens de herfstgesprekken kunt u de toestemmingsverklaring ook nog invullen!
Herinnering: Ouderavond: Presteren naar eigen vermogen  verrijkingsmaatregelen
Op Daltonschool de Margriet willen wij graag dat alle leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige leerders die
kunnen presteren naar eigen vermogen. Wij hebben leerlingen op school voor wie verrijkingsmaatregelen
dienen te worden getroffen in de klas om dit te realiseren. Dit schooljaar willen wij het passend aanbod voor
deze leerlingen op groepsniveau (inhoud, instructie, tijd) verbeteren.
Wij willen u graag meenemen in het proces dat wij doorlopen. Dit zullen wij doen middels een
ouderbijeenkomst waarin wij toelichting geven op keuzes die reeds zijn gemaakt. Bent u benieuwd?
Schrijf u dan in voor de ouderbijeenkomst die zal plaatsvinden op dinsdag 15 november
Locatie
: Nolensstraat
Tijd
: 19.30 – 20.30
U kunt zich inschrijven door de volgende gegevens te mailen naar amanda.pereira.furtado@demargriet.nl:
- Naam ouder(s)
- Naam van uw kind(eren)
- Groep
Met vriendelijke groet, namens het team Amanda Pereira
De MR vergadering van 27 oktober 2016
In de MR van De Margriet zitten 5 ouders en 5 leerkrachten die gezamenlijk de school vertegenwoordigen.
Graag houden wij jullie van onze vergaderingen op de hoogte door stukjes in de nieuwsbrief. Op onze tweede
MR vergadering van 27 oktober zijn, natuurlijk naast de notulen en actiepunten, de volgende onderwerpen
besproken:
- Als school zijn we erg afhankelijk van de inzet van ouders, bij uitjes, bij feesten, bij de sportdag. Het lijkt de
afgelopen jaren steeds lastiger om ouders te vinden die tijd kunnen vrijmaken voor de school. De rol van de
contact ouders wordt, mede op initiatief van de MR, besproken in de OC (Oudercommissie). De MR zal dit
lopende schooljaar vinger aan de pols houden en zelf ook gaan nadenken over de rol van ouders in de school.

-Marloes, Liselotte en Huib hebben het jaarplan MR 2016-2017 geschreven. Dit jaarplan hebben we
besproken. In het jaarplan staan de speerpunten van de MR, de zaken die de MR belangrijk vindt om dit jaar te
volgen. Hierbij gaat het om: de onderwijskwaliteit (Dalton, onderwijsarrangementen, uitstroomniveau) , de
financiële gezondheid van de school en de schoolorganisatie.
-Als voorproefje op de volgende vergadering hebben we gesproken over de Cito scores op de Centrale
Eindtoets die de kinderen in groep 8 maken. Vragen voor de volgende vergadering zijn: Hoe verhoudt de score
van De Margriet zich tot andere scholen in de wijk en wat betekent dat voor de schoolorganisatie en de
onderwijskwaliteit van de school?
-Yunus Oksak, de penningmeester van de OC heeft de begroting en realisatie over 2015/2016 met ons
besproken. De MR moet hieraan formeel goedkeuring verlenen en dat is ook gebeurd! OC bedankt!
-Joekjan heeft ons een korte uitleg gegeven van het privacy protocol (zie toelichting Joekjan in deze
nieuwsbrief). De MR volgt met veel interesse de ontwikkelingen in deze. De school moet zich uiteraard aan de
wet- en regelgeving houden, echter zou het wel erg jammer zijn, wanneer foto’s niet meer gepubliceerd
kunnen worden.
-Arwen heeft de aanwezige MR leden kort verteld over de meedenkavond over het rapport die begin oktober
gehouden is. De aanwezige ouders hebben, aan de hand van stellingen, hun mening en ideeën gegeven. Hieruit
zijn aanbevelingen naar voren gekomen die we gaan leggen naast aanbevelingen van de Kinderraad en de
leerkrachten zelf, bij het verbeteren van het rapport.
- Door het vertrek van Floor, was de mr op zoek naar een nieuw ouder-lid. Tjeerd Neumann (vader van Abel,
Isis en Maja) zal de oudergeleding van de mr komen versterken. Annemarieke, Eltjo, Christa en Raymond waren
herkiesbaar. Aangezien er verder geen kandidaten waren, zijn zij herkozen.
Annemarieke zal voorzitter blijven en Eltjo secretaris. Na elke vergadering zal een ander MR lid een stukje
schrijven voor de nieuwsbrief, zodat u als ouder op de hoogte bent. Bij deze het eerste stukje!
Tenslotte, MR notulen zullen, na goedkeuring, altijd worden gepubliceerd op de site van de school onder het
kopje ouders/ commissies/ medezeggenschapsraad.
Geïnteresseerde ouders zijn altijd welkom om een vergadering bij te wonen als toehoorder. Mocht u de MR
willen bereiken dan kan dat door een mailtje te sturen naar m-r@deamrgriet.nl

Even voorstellen…..Schoolmaatschappelijk werk op Daltonschool de Margriet
Mijn naam is Elise Benard – Geluk en sinds januari 2015 ben ik als
schoolmaatschappelijk werkster verbonden aan Daltonschool de Margriet. Op
maandag ben ik altijd aanwezig op school.
Als schoolmaatschappelijk werkster ondersteun ik leerlingen en ouders die een
hulpvraag hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van opvoeding, sociale
vaardigheden of emotionele problematiek. Door middel van gesprekken probeer ik
dan mee te denken in een oplossing.
Naast gesprekken met kinderen en ouders geef ik ook trainingen aan kinderen.

U kunt hierbij denken aan een faalangstreductietraining gericht op het herkennen van lichaamsseintjes,
ademhalings- en ontspanningsoefeningen, niet-helpende gedachten omzetten in helpende gedachten,
oplossingen bedenken en fouten maken mag. Ook bied ik regelmatig een sociale vaardigheidstraining aan
waarin thema’s als positief denken over jezelf en anderen, gevoelens (her)kennen bij jezelf en bij anderen,
omgaan met kritiek, omgaan met boosheid en nee leren zeggen aan de orde komen.
Mocht u met mij in contact willen komen dan kan dat via de leerkracht van uw kind, via de Yvonne en Arwen,
de intern begeleiders van de school of rechtstreeks via nummer 0640823138 of mailadres egeluk@cvd.nl.

Kinderraad
Ik ben Peer. Ik ben gekozen voor de kinderraad
van groep 7a (meester Michiel). De kinderraad is
eigenlijk een vergadering om de 6 weken, maar
dan voor kinderen. We hebben het gehad over de
Kinderboekenweek (wat was leuk, wat kan beter).
De meeste kinderen vonden alles wel leuk,
bijvoorbeeld de voorstellingen met dansen. De
Vrienden van De Margriet hebben de Kinderraad
gevraagd mee te denken over het doel van de
knikkerbaanrace (gaan we dit jaar weer doen) en
juf Elisa heeft verteld over haar nieuwe rol als
coördinator creatieve- en culturele vorming.
Ik vind de Kinderraad heel er leuk!!!
Peer

Opbrengst boekenverkoop Kinderboekenweek
Heel blij en tevreden zijn we over het totaal van de
verkochte boeken op de boekenmarkt tijdens de
Kinderboekenweek.
Het was nog meer dan vorig jaar, namelijk 5578 euro!
Dat betekent, dat we voor 558 euro aan boeken
mogen halen bij de Boekhandel Bensmann &
Blankstein, een fijne aanvulling voor de bibliotheken
op de Nolensstraat en de Noorderhavenkade.
De kinderen van de Kinderraad maken samen met
hun klasgenoten een verlanglijst; ook de kinderen uit
de onder- en middenbouw mogen meedenken.
We willen iedereen danken voor de geweldige
verkoop: het was de kroon op het feest van de
Kinderboekenweek.

