30 oktober 2017
Agenda:
Maandag 6 en dinsdag 7 november: herfstgesprekken
Dinsdag 14 november: ouderavond daltononderwijs
Dinsdag 21 november: ouderavond: de waarde van kinderfysiotherapie en sensorische
informatieverwerkingstherapie.
Vanaf maandag 30 oktober intekenen voor de herfstgesprekken, groepen 1 tot en met 8
Op maandag 6 november en dinsdag 7 november houdt de leerkracht van uw kind een herfstgesprek met u
over uw kind(eren).
U krijgt de gelegenheid om zelf te bepalen hoe laat u het 10-minuten-gesprek wilt voeren.
Vanaf dinsdag 31 oktober hangt bij de deur van het lokaal van uw kind een inschrijflijst, waarop u kunt kiezen
op welk tijdstip u het gesprek wilt voeren.
Wanneer u meerdere kinderen op onze school heeft, kunt u er zelf voor zorgen dat de gesprekken vlak na
elkaar worden ingepland. Houdt u er rekening mee dat u minstens 10 minuten tussen twee gesprekken moet
inplannen, omdat u tijd nodig heeft om van het ene lokaal naar het andere lokaal te wandelen.
Voor vragen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind(eren). Succes en een goed rapportgesprek gewenst!
14 november 2017 - OUDERAVOND OVER HET DALTONONDERWIJS
Dinsdag 14 november a.s. nodig ik u van harte uit om mee te komen praten over ons daltononderwijs.
Graag vertel ik u meer over de daltonvisie en hoe wij deze vormgeven op De Margriet.
We laten u ook graag aan het woord. Wat zijn uw ervaringen met school? We horen het graag!
Het zal dus een interactieve avond worden, waarbij vooral het gesprek centraal staat.
Wilt u erbij zijn? Stuur dan even een mailtje naar: ouderavond@demargriet.nl .
In de mail graag vermelden met hoeveel personen u komt en in welke groep uw zoon/dochter zit.
Datum:
Plaats:
Inloop:
Start:
Einde:

dinsdag 14 november 2017
Nolensstraat 44
19:15 uur (koffie/thee staat klaar!)
19:30 uur
21:00 uur

Hopelijk tot ziens!
Vriendelijke groet,
Huib van Velden
Daltoncoördinator Daltonschool De Margriet

21 november 2017 - Ouderavond: de waarde van kinderfysiotherapie en sensorische
Informatieverwerkingstherapie
Dit schooljaar gaat De Margriet als pilot samenwerken met Hanneke van Holst, kinderfysiotherapeut / S.I.therapeut.
Kinderen leren spelenderwijs.
Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Het beheersen van motorische
vaardigheden is een voorwaarde voor het ontwikkelen op andere gebieden zoals spelen, praten, leren,
concentreren en zelfvertrouwen.
Als kinderfysiotherapeut en sensorische integratie therapeut krijgt Hanneke veel aanmeldingen van hoog
gevoelige kinderen. Een deel van deze kinderen is hoogbegaafd.
Deze kinderen hebben vaak: een minder goed ontwikkeld lichaamsbesef (als voorbeeld: een kind wordt later
zindelijk doordat het een minder goed ontwikkeld lichaamsgevoel heeft) en moeite met de planning van
bewegingen, zowel wat betreft de grove als de fijne motoriek (als voorbeeld: een kind wordt gevraagd te
schommelen, begrijpt wat hij/zij moet doen, maar kan de beweging die nodig is tijdens het schommelen nog
niet zelf uitvoeren).
Het zijn kinderen die erg in hun hoofd zitten en minder stevig (“geaard”) in hun lijf.
Tijdens een ouderavond zal Hanneke van Holst toelichten wat de waarde is van kinderfysiotherapie en
sensorische informatieverwerkingstherapie.
Bent u benieuwd?
Schrijf u dan in voor de ouderavond die zal plaatsvinden op dinsdag 21 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
Mijn sport = Voetbal
Mijn naam is Lara uit groep 3B NS en ik voetbal bij www.steedshooger.nl via onze schoolsportvereniging op
woensdagmiddag 12.30 uur in de onze gymzaal aan de Kolkmanstraat 8.
Lewis, Ayden, Liam, Hidde en Madé zijn ook lid.
Het leukste aan voetbal vind ik schieten tegen de bal en dat je nieuwe vriendjes maakt. Ik ben heel goed in
overspelen. Het zou leuk zijn als er nog meer kinderen van Daltonschool De Margriet bij onze club komen,
omdat je er veel kan leren!

Daltonkernwaarde 'zelfstandigheid' op poster
In de klas hangt sinds kort een poster waarop te zien is aan welke doelen
leerlingen werken op het gebied van zelfstandigheid. Leuk om samen met uw
kind eens te bekijken!
Dit schooljaar zullen we nog posters ontwikkelen voor de
daltonkernwaarden: samenwerken, vrijheid en verantwoordelijkheid,
effectiviteit en reflectie.
Geen stepjes in de school
Veel leerlingen komen met de step naar school. Willen jullie de stepjes buiten
laten staan? De stepjes kunnen bijvoorbeeld met een slot aan het hekwerk
worden vastgezet. Stepjes die tegen de afspraak in en/of zonder medeweten
van de conciërge toch binnen worden gezet worden door de conciërge
verwijderd en elders opgeborgen.

Tuinvrijwilligers gezocht
Op de Nolensstraat wordt er op 10 november een lading houtsnippers gestort . We hebben veel vrijwilligers
nodig om de snippers met scheppen en kruiwagens te verdelen over de 2 pleinen. Super als je kunt helpen of
materialen hiervoor uit kunt lenen. De kinderen spelen er met veel plezier op!
Opgeven kan via: jan.van.beek@demargriet.nl
Op de Noorderhavenkade wordt er een stukje tegels weggehaald om plaats te
maken voor natuurspelen. Er worden houtsnippers, stammetjes en schijven
gebracht. We hopen met jullie hulp de tegels eruit te halen in een hoek van het
plein om het te veranderen in een plek waar vooral de groepen 1 en 2
natuurlijker kunnen spelen. Geef je hier vooral voor op want het voegt echt iets
toe aan de belevingswereld van de kinderen!
Geef je op bij: huib.van.velden@demargriet.nl

Personele veranderingen
Katie Beth zal per half november De Margriet verlaten. Katie Beth werkte op freelance basis voor de stichting
Earlybird (deze stichting verzorgt het Engelse onderwijs op De Margriet). Nu heeft zij de kans om op binnen
een andere onderwijsinstelling een vaste aanstelling te krijgen. Earlybird spant zich momenteel in om een
vervanger te vinden voor Katie Beth.
Joris zal per 1 januari De Margriet verlaten. Joris werkte op freelance basis voor de stichting SKVR (deze
stichting verzorgt het muziekonderwijs op De Margriet). Nu heeft hij de kans om op binnen een andere
onderwijsinstelling een vaste aanstelling te krijgen. De SKVR spant zich momenteel in om een vervanger te
vinden voor Joris.
Joris en Katie Beth, bedankt voor jullie inzet. We begrijpen dat een vaste aanstelling een groot voordeel is voor
jullie, maar wij vinden het – net zoals jullie – enorm jammer dat jullie De Margriet verlaten.

