30-03-2017
Agenda:
Zaterdag 8 april: Rotterdam marathon: kidsrun
Maandag 10 april: groepen 7 op werkweek
Donderdag 13 april: paasontbijt
Vrijdag 14 en maandag 17 april: leerlingen vrij paasweekend
Vrijdag 21 april: Koningsdag / Goededoelendag
Maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei: leerlingen vrij meivakantie

Lars winnaar Margrietinitiatief 2017: KOOKLESSEN
Het waren 2 intensieve campagneweken voor Maja, Lars, Sara en Feie. De school is behangen met
campagneposters, de mogelijkheden van de 3d printer werden gepresenteerd en in en rond de school
werden campagnekoekjes uitgedeeld. Feie had zelfs een campagnefilmpje gemaakt, die in alle klassen is
getoond.
Hoe trots we ook zijn op deze 4 kanjers, er kan er uiteindelijk maar 1 winnaar zijn. Vandaag – donderdag
30 maart 2017 – hebben alle aanwezige 572 leerlingen van De Margriet hun stem uitgebracht. Per klas
gingen ze langs het stembureau (de personeelskamers op beide locaties) om met een rood potlood het
vakje bij hun keuze te kleuren. Vervolgens werd het stembiljet dubbelgevouwen en ging deze in de
stembus gedaan. Om 12 uur zijn - met hulp en onder toeziend oog van enkele leerlingen - de stembussen
geopend en de stembiljetten geteld. De 3d printer kreeg 118 stemmen, de kooklessen 244 stemmen, de
sportieve gangen 209 stemmen en 1 stem is ongeldig verklaard. Hiermee is het Margrietinitiatief 2017
gewonnen door het initiatief van Lars, de kooklessen.
De komende weken gaan we met Lars het idee verder uitwerken en realiseren. We houden u op de
hoogte.
De commissie van het Margrietinitiatief wilt u allemaal enorm bedanken. Ondanks dat er maar 1 winnaar
is, zijn we enorm trots op wat dit initiatief aan samenwerking, denkkracht, betrokkenheid en natuurlijk
creativiteit heeft opgeleverd. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar. Op naar het Margrietinitiatief 2018!

Feie stemt op de sportieve gangen

Lars stemt op de kooklessen

Maja en Sara stemmen op de 3d-printer

Afscheid van Mareille en een welkom aan Usha
Mareille de Blok (muziekdocent Noorderhavenkade) gaat per 1 april De Margriet na ruim 2 jaar verlaten.
Mareille werkte als muziekdocent op 5 verschillende scholen (waarvan 1 dag op De Margriet) en heeft nu de
kans gekregen om 4 dagen per week op 1 school muziekdocent te worden. We gaan Mareille haar
deskundigheid en gezelligheid missen, maar begrijpen haar keuze. Mareille heeft haar opvolger (Usha stelt zich
in het onderstaande bericht voor..) ingewerkt en neemt aanstaande dinsdag afscheid van haar leerlingen.
Marielle, veel plezier op De Mare en dank je wel voor de afgelopen jaren!
Welkom aan Usha
"Hallo, ik ben juf Usha Berfelo, en vanaf april ben ik de nieuwe muziekjuf. Ik
woon in Den Haag, ben 42 jaar, en heb een lieve dochter van 9. De kinderen
van De Margriet kennen mij al, want ik ben al 1 dag ingevallen, en heb 2
dagen meegelopen met de vorige juf, voor de overdracht. Ik heb een Bachelor
en Master in zang (Jazz met bijvakken klassieke stemvorming, piano en
compositie), volg momenteel in verkorte vorm de Bachelor Docent Muziek, en
ga volgend jaar de Master Muziekeducatie volgens het concept van
Kodály doen, allemaal aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Mijn
masterscriptie zal zich richten op de rustgevende kwaliteiten van
(klassieke)muziek, en de effecten daarvan op de concentratie en leerprestaties
van basisschoolkinderen. Ik laat me in mijn lessen enorm inspireren door de
educatieve filosofie van Kodály, en ik heb al heel veel summer schools,
masterclasses en cursussen gevolgd in Den Haag, Hongarije en in Schotland,
om als Kodály docent te kunnen werken.
Momenteel werk ik als vakleerkracht muziek op een basisschool in Rijswijk, waar ik 3 volle lesdagen heb. Helaas
gaat de school in de zomer sluiten, omdat er niet voldoende leerlingen zijn. Daarom ben ik enorm blij dat ik op
De Margriet mag komen werken! Naast mijn werk, studies, en mijn dochter, ben ik ook verbonden aan de Open
Universiteit van Heerlen, waar ik als buitenpromovenda een PhD traject loop. Mijn proefschrift richt zich op de
ontwikkeling en profilering van de skills van muziekdocenten op Nederlandse basisscholen. Mijn lessen richten
zich op het kennismaken met, en het ontwikkelen en zich eigen maken van de basisfundamenten van
muziekonderwijs. Vaak hoor je dat mensen niet kiezen voor een carrière in muziek of muziekeducatie, omdat
men er niet rijk mee kan worden. Maar, voor mij geldt juist dat muziekles geven mij als mens, als
muziekprofessional en als docent juist enorm verrijkt! Ik ga elke dag met enorm veel plezier naar mijn werk toe,
en heb van mijn werk echt mijn passie kunnen maken! Deze passie hoop ik ook te kunnen gaan overbrengen op
de leerlingen, het team én de ouders van De Margriet!"
Kinderraad
Ik ben Mia en ik ben 9 jaar en ik zit in de kinderraad. Ik vind het
leuk om mee te denken over de school en taken. Elke 6 weken
is er een nieuwe kinderraad. Dan hebben we een bespreking
over een onderwerp. Daarna krijgen we soms een vragenlijst
mee die we dan gaan bespreken in een klas. In de kinderraad
hebben we het veel over de taakbrief en nieuwe plannen voor
de school. We hebben de laatste keer ( 8 maart ) over de
goede doelen dag gepraat. Het ging heel goed en iedereen had
een leuk iedee over de onderwerpen. Meester Huib was er ook
bij en hij ging over de taakbrief praten. We kregen een
vragenlijst mee en die vragen mochten we aan de klas stellen.
Vera, Elin en ik vinden ook dat de kleuters mogen meedenken
over de taakbrief. Daarom gaan wij langs de klassen en we
kiezen een paar belangrijke vragen uit voor de kleuters.
Misschien vinden zij ook wat moeilijk aan de taakbrief of de
taken, Of willen ze juist iets nieuws. De kinderraad bespreekt
eerst onderwerpen en daarna mogen de klassen hun mening
geven. Ik vind dat mijn klas goed meedenkt en dat ze leuke
ideeën hebben.
Groetjes,
Mia

Daltonschool De Margriet in een nieuw jasje!
Weet u nog hoe het was? Afgebladderde
verf, alle ramen enkel glas en grauwe,
ouderwetse kleuren.

En nu…een heel mooi geverfd gebouw
met frisse kleuren en dubbelglas. En de
bordeaux rode kleur op de kozijnen
vervangen door rustig, chique, antraciet
met wit.
Kom maar weer gauw door de gele
deuren, de kern van de Margrietbloem,
naar binnen!

En toen…waren daar de
eerste strepen frisse,
groene verf.

