30 juni 2016
Agenda:
Vrijdag 1 juli: De grote sponsor Knikker Race
Vrijdag 1 juli: afscheid groep 8b (Rob en Arwen)
Maandag 4 juli: afscheid groep 8c (Sean)
Dinsdag 5 juli: afscheid groep 8a (Huib en Amanda)
Dinsdag 5 juli: alle leerlingen krijgen hun rapport mee!
Woensdag 6 juli: groep 8 vrij, start zomervakantie
Vrijdag 8 juli: groep 1 tm 7 vrij, start zomervakantie
Maandag 22 augustus: eerste schooldag schooljaar 2016-2017

Een hele fijne zomervakantie gewenst!!

De spanning loopt op! Morgen – vrijdag 1 juli – vindt de grote sponsor knikkerrace plaats op
Daltonschool De Margriet. Gedurende de hele dag vinden er klassenraces plaats en vlak na 15 uur de
grote finale. In verband met het weer, wordt de tientallen meters lange baan waarschijnlijk binnen
gebouwd (locatie Noorderhavenkade). Op de Facebookpagina van de knikkerrace komen verslagen
en filmpjes te staan van de race, worden de winnaars benoemd en de eindopbrengst bekend
gemaakt! Iedereen enorm bedankt voor het sponsoren en de Vrienden Van De Margriet en de
groepen 7 voor dit geweldige idee en dito uitvoering!!
https://www.facebook.com/degrotesponsorknikkerrace/

Afscheid groep 8
Op vrijdag 1 juli (Groep Rob en Arwen), maandag 4 juli
(Groep Sean) en dinsdag 5 juli (Groep Huib en Amanda)
nemen onze 8ste groepers afscheid van De Margriet. Het
worden 3 geweldige avonden waar vast een traantje wordt
gelaten.
Groep 8, bedankt voor al die fijne jaren dat jullie Margrietjes
zijn geweest. Jullie verdienen het om de stap naar het
Voortgezet Onderwijs te maken, maar we gaan jullie wel
missen!
Kom vooral volgend schooljaar nog eens vertellen hoe het
met jullie gaat!
Jelena Rakovic stelt zich voor
Vanaf komend schooljaar kom ik werken op
Daltonschool De Margriet. De afgelopen 2,5 jaar
heb ik als groepsleerkracht gewerkt op
basisschool De Vierambacht in Rotterdam West.
Komend schooljaar zal ik collega’s vervangen die
ziek zijn of verlof hebben, daarnaast zal ik
mogelijk nog 1 of 2 dagen een vaste groep
draaien. Vorige week heb ik tijdens de
personeelsmiddag kennis gemaakt met het team
van De Margriet. Een ontzettend gezellige
middag en ik voelde mij gelijk thuis.
Ik kijk enorm uit naar volgend schooljaar!

Gezocht: sponsor(s) schoolsporttenue
Al vele jaren doen wij, Daltonschool De Margriet,
mee met schoolsporttoernooien van “sport en
recreatie Rotterdam”. De groepen 5/6 doen elk
jaar mee met het veldvoetbaltoernooi.
Regelmatig halen wij de halve finale en finale!
Ook doen wij altijd mee met de groepen 7/8 aan
de mini-final toernooien in Rotterdam Noord.
Daar doen bijna alle scholen uit de deelgemeente Noord aan mee. Elk jaar winnen wij meerdere
toernooien en gaan wij in schoolsporttenue naar “the FINAL” in AHOY, waar meer dan tienduizend
kinderen/ouders/leerkrachten aanwezig zijn.
Ook TV Rijnmond maakt daar elk jaar opnames.
Het is nodig om weer nieuwe schoolsporttenues aan te schaffen, zodat de kinderen die kunnen
dragen tijdens tal van evenementen. De tenues gaan ongeveer 5 jaar mee. Daarom zijn wij opzoek
naar sponsor(s). U kunt één, twee of meerdere tenues sponsoren. U krijgt dan een factuur van
sportwinkel “Bob van der Heijden”. De kosten per tenue inclusief bedrukking logo van Daltonschool
De Margriet zijn ongeveer 33 euro. Op de voorkant van het shirt komt het logo van Daltonschool De
Margriet en u krijgt de mogelijkheid om zelf op de achterkant uw logo te laten bedrukken. Uw
reclame wordt dan elk jaar door meer dan tienduizend kinderen/ouders/leerkrachten gezien en
wellicht ook op tv Rijnmond uitgezonden!
Ik hoop dat veel sponsors zich aanmelden! Voor meer informatie, kunt u mij een email sturen:
marc.labordus@demargriet.nl

Dear parents of my beloved pupils,
Summer break is almost here, and often times the pupils
are going into the break with mixed feelings. Relieved
about the well-earned pause that it brings, more time to
do many things and especially more time to do nothing
particularly ;). But summer break is also a time where you
will often miss working hard and miss seeing the class as
a whole again. With mixed feelings I also deal as I write
you to announce my resignation. I have to say goodbye to
Daltonschool de Margriet, goodbye to you.
Many of you know I was expecting a child and saw me
growing and growing over the past few months :-). I
absolutely enjoyed my pregnancy as my husband and I
were looking forward to meet our bundle of love.
Past May the 10th he was finally there! I gave birth to a
beautiful, healthy son. We named him Benaiah.

I purposed to enjoy every single moment with him during my
maternity leave, for soon I was to return to work, which I also looked
forward to. However, quite recently the care-arrangements that we
had planned for our son, no longer worked out as planned. This
brought me to the decision to resign from work, so I could fully
mother the additional joy of my life. So yes, mixed feelings, because I
absolutely loved teaching your children, but also content and happy
with this new phase in life.

I want you to know that I'm thankful for your children's precious characters in my life the past years.
They were my motivation when I felt under the weather. I've fully enjoyed being their English teacher.
It was quite impossible not to teach them without smiling. :D
I shall miss them, miss this wonderful school where everyone is ever trying to meet the needs of your
children, miss the courage of the pupils in their English dialogues (continue to motivate this courage,
they will thank you later :), I will miss having the opportunity to give my best to them. Nonetheless, I
cherish every effort I invested in your child's development, every moment of noticeable growth in
their English vocabulary and experience. I can imagine that they make you proud. They make me
proud. It was my privilege to guide them.
I will come by school to say goodbye to the pupils and introduce our son, Benaiah as I promised, but
if I don't see you any time soon, goodbye for now, and wish you all the best.
Miss Indirah

Mooie resultaten "the Final" 2016
Elk jaar doen wij met de groepen 7/8 mee aan veel schoolsporttoernooien van "Sport & Recreatie
Rotterdam". De winnaars van alle sporten per deelgemeente stromen door naar de stedelijke finale
in Ahoy: "the Final".
Het was een leuke en sportieve dag! In de ochtend kregen de kinderen tijd om veel verschillende
sporten uit te proberen en in de middag zijn de finales.
Na veel spannende wedstrijden zijn er meerdere teams in de prijzen
gevallen:
Basketbalmeisjes 1e! Volleybalmeisjes 4e. Hockeymeisjes 4e. Judo: Thije 3e, Fienne 3e, Anne 3e en
Berber 1e!
Goed gedaan allemaal en volgend jaar doen wij natuurlijk mee!
(Gym)meester Marc

