3 oktober 2014
Agenda:
Woensdag 1 tm vrijdag 10 oktober: kinderboekenweek
Dinsdag 7 oktober: kinderboekenmarkt voor ouders. Beide locaties van 15:00 tot 16:00. Op de
locatie Nolensstraat kunt u pinnen.
woensdag 8 oktober: kinderboekenmarkt voor ouders. Locatie Nolensstraat van 12:00 tot 14:00 uur
(pinnen mogelijk). Locatie Noorderhavenkade van 12:00 tot 13:30 uur (pinnen niet mogelijk).
Week van 13 oktober: schoonmaakmiddag in alle groepen (na schooltijd).
Donderdag 16 & vrijdag 17 oktober: roostervrije dagen (alle leerlingen vrij)
Maandag 20 tm vrijdag 24 oktober: herfstvakantie

Sova: “Ik ben aardig tegen anderen”
Dag van de leerkracht
De World Teachers' Day, de internationale Dag van de
Leraar, wordt elk jaar op 5 oktober gevierd. Een
uitgesproken moment om alle leerkrachten in het
zonnetje te zetten, want…”de leerkracht maakt het
verschil binnen het onderwijs”. Wil het niet dat 5
oktober dit jaar op een zondag valt…
Aanstaande maandag worden alle leerkrachten
getrakteerd (iets lekkers bij de koffie) en zullen beide
teamkamers opgefleurd worden met een prachtige
bos bloemen!

Gezocht: ervaren Wordpress website designer!
Onze ICT-ers (meester Michiel en (gym)meester Marc) hebben een nieuwe
Wordpress website voor onze school ontworpen. Zij hebben echter nog niet
veel ervaring met Wordpress. Wij zijn opzoek naar een ouder die twee keer
samen met onze ICT-ers de website willen verbeteren en die in de toekomst
beschikbaar is als helpdesk. Aanmelden kan via ict@demargriet.nl
Met digitale groet,
Meester Michiel en (gym)meester Marc

Mijn sport = Basketbal
Mijn naam is Casper uit groep 5A NHK en ik basketbal bij www.divinebasketball.nl
Op woensdag en donderdag trainen wij en op zaterdag spelen wij een wedstrijd. Isai en Isabel uit
groep 8 en Delores uit groep 7 zijn ook lid.
Het leukste aan basketbal vind ik schieten en scoren. Het zou leuk zijn als er nog meer kinderen van
Daltonschool De Margriet bij onze club komen!

Kinderboekenweek
Van 1 tot en met 10 oktober vindt de jaarlijkse Kinderboekenweek plaats. Op De Margriet staan tal
van activiteiten gepland, rondom het thema “feest”. De Kinderboekenweek bestaat 60 jaar en dan is
een feestje wel op zijn plaats. De werkgroep Kinderboekenweek (Ouders en teamleden) heeft weer
een geweldige prestatie geleverd door 1,5 week “boekenfeest” te organiseren. Maandag 6 oktober
start de voorleesweek (bovenbouw leest voor aan onderbouw). Dinsdag 7 oktober en woensdag 8
oktober is de boekenmarkt (zie agenda bovenaan deze pagina voor details) en de week wordt
afgesloten met een spetterende presentatie voor de leerlingen op vrijdag 10 oktober.

Het openingsfeest van de Kinderboekenweek in
de gymzaal.

De kinderen uit de klas van juf Nurka hebben
met blokken een boekenkast gemaakt.

Samen zorgen voor een schone leeromgeving
Een school moet een goed pedagogisch klimaat hebben, de leermiddelen moeten toereikend zijn en
op de leerkracht moet je kunnen vertrouwen. Maar is een schone omgeving niet net zo belangrijk?
Dat vinden wij op De Margriet wel. Daarom is het idee ontstaan om in de schoolweken voorafgaand
aan iedere schoolvakantie een klassenschoonmaak te houden. Hierbij is de hulp van u als ouder hard
nodig. Het betreft schoonmaakwerkzaamheden die niet vallen onder het schoonmaakcontract met
het schoonmaakbedrijf.
Door middel van een intekenlijst bij de klas kunt u zich opgeven voor de klassenschoonmaak.
Ongeveer 5 ouders per klas is genoeg om de klas van uw kind binnen een uur schoon te krijgen. We
vragen u om zelf een emmer, doek en schoonmaakmiddel mee te nemen.

Daltononderwijs: van drie principes naar vijf kernwaarden
De Nederlandse daltonidentiteit is altijd gestoeld geweest op drie principes: samenwerking,
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Onderwijs en dus ook daltononderwijs op De Margriet is
constant in ontwikkeling. De veranderingen op het gebied van ontwikkelingspsychologie en
didactische en maatschappelijke inzichten hebben in 2012 geleid tot een kritische bezinning op de
daltonuitgangspunten. Hieruit zijn vijf nieuwe kernwaarden ontwikkeld: samenwerking, vrijheid en
verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.
In de komende nieuwsbrieven zullen we de kernwaarden één voor één de revue laten passeren,
vandaag: vrijheid en verantwoordelijkheid (bron: www.dalton.nl):
VRIJHEID en VERANTWOORDELIJKHEID
"Freedom and responsibility together perform the miracle"
Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het
daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven
leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels
vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert
verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de
ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes
maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en
mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen
grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren,
maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat
is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.

