5 april 2018
Agenda:
Donderdag 12 april: Daltonouderavond
Donderdag 26 april: Feest op De Margriet
Vrijdag 27 april: Meivakantie
Donderdag 26 april: Feest op De Margriet
Op donderdag 26 april is het feest op De Margriet. Om 8:30
wordt de dag feestelijk geopend met de dans van de
koningsspelen en een paar extra verrassingsactiviteiten. U bent
allemaal van harte welkom om bij de opening van het feest
aanwezig te zijn. Na de opening gaan de leerlingen naar de klas
en is er voor de ouders op het plein een heerlijke traktatie.
U komt toch ook?
’s Middags vindt de jaarlijkse Goededoelendag plaats met een
gezellige vrijmarkt. Ook hierbij bent u vanaf 13:45 uur harte
welkom.
Het is een extra bijzondere dag, omdat De Margriet dit
schooljaar 80 jaar bestaat. Op 4 april heeft u via de mail een
apart schrijven over deze feestelijke dag ontvangen.

Het is weer bijna zover: De SCHOOLREIZEN komen eraan!!
e
In de 3 week van mei gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreisje. De brieven, met verdere informatie hierover
volgen nog, maar hier vast de data en bestemmingen om in de agenda te zetten!
Kleuters: Vrijdag 18 mei
Speeltuin de Kievit
Groepen 3: Donderdag 17 mei
Plaswijckpark
Groepen 4: Dinsdag 15 mei
Linnaeushof
Groepen 5: Dinsdag 15 mei
Familiepark Drievliet
Groepen 6: Donderdag 17 mei
Attractiepark Duinrell

Help het Margrietinitiatief!
Wij zijn op zoek naar één of twee ouders of verzorgers voor aanvulling van de commissie van het
Margrietinitiatief. Het Margrietinitiatief is een ideeënwedstrijd voor De Margriet, welke wisselend gehouden
wordt voor ideeën van kinderen en voor ideeën van ouders/ verzorgers.
“Kooklessen” van Lars heeft de primeur gehad en is vorig schooljaar de eerste winnaar geworden. De realisatie
van het idee vindt dit schooljaar plaats. Zie hiervoor ook de Nieuwsbrief van 2-2-2018. De komende editie van
het Margrietinitiatief is voor de ideeën van ouders en verzorgers.
Er is door de Oudercommissie, de Kinderraad en door de commissie van het Margrietinitiatief gesproken over
de invulling van het initiatief. Na afronding van de eerste editie staat een evaluatie op het programma.
Daarnaast staat de vormgeving voor de “ouders en verzorgers editie” op het programma.
Heb je interesse? Voor vragen of aanmelding kan je je richten Martijn (lid oudercommissie) aan het
Margrietinitiatief via martano@hotmail.com
Laatste oproep: Daltonouderavond
Op donderdagavond 12 april vindt de jaarlijkse daltonouderavond plaats. De avond wordt georganiseerd op de
Nolensstraat, start om 19:30 uur (inloop 19:15 uur) en eindigt om 21:00 uur.
Het thema van deze ouderavond is ‘zelfstandigheid’. Zelfstandigheid is een van de kernwaarden binnen het
daltononderwijs. Graag vertellen wij u meer over het doel achter deze kernwaarde en hoe we deze vormgeven
binnen onze school. Daarnaast willen wij een link leggen met zelfstandigheid en thuis. Op welke momenten laat
u uw kind iets zelfstandig oppakken? Door voorbeelden met elkaar te delen, proberen we elkaar te inspireren.
Geïnteresseerd? Graag een mailtje naar: ouderavond@demargriet.nl . In de mail graag vermelden met hoeveel
personen u komt en in welke groep uw zoon/dochter zit.
Personele wijzigingen
De afgelopen en komende tijd zullen er een aantal personele wijzigingen plaatsvinden op De Margriet. We
zullen u via de nieuwsbrief op de hoogte houden:







Brenda Ruybroek heeft op eigen verzoek per 1 april j.l. ontslag genomen. Brenda heeft 16 jaar als
groepsleerkracht op De Margriet gewerkt. De laatste jaren werkte ze nog 2 dagen per week. Op
maandag om de week in de groepen 3 en 7 en op dinsdag als juf van de plusgroep jonge kind. We
bedanken Brenda voor alles wat ze voor De Margriet heeft betekend en wensen haar ontzettend veel
succes met de volgende stappen in haar carrière.
Danique Susan haar aanstelling op De Margriet is met 1 dag uitgebreid. Danique gaat de rest van dit
schooljaar de dagen dat Brenda de leerkracht zou zijn in groep 3 en 7 overnemen.
Amanda (leerkracht Plusgroep 5 tm 8) neemt de rest van dit schooljaar de taken van Brenda in de
plusgroep jonge kind van haar over.
Rebecca (onze docent Earlybird / Engels) werkte tot en met januari als zelfstandige op De Margriet.
Sinds februari is zij in vaste dienst gekomen op De Margriet.
Michelle (1 van onze viool docenten) heeft onverwachts haar droombaan aangeboden gekregen en is
daar op 1 april gestart. De SKVR (onze muziekdocenten zijn in dienst bij de SKVR) heeft een vervanger
kunnen regelen: tot half april neemt Mathilde Odilia van Wijnen de lessen van Michelle over en vanaf
16 april is Pablo Kleinsman onze nieuwe muziekdocent. Michelle, dank voor de afgelopen 5,5 jaar en
heel veel succes met deze nieuwe fase van je carrière.

Betaling ouderbijdrage (oudercommissie)
Elk schooljaar wordt u door Yunus Oksak (de penningmeester van de OC) verzocht om de vrijwillige
ouderbijdrage te betalen. Deze vrijwillige bijdrage is nodig om alle leuke uitstapjes en activiteiten die door de
oudercommissie worden georganiseerd (van de sportdag tot de schoolreisjes) te betalen. Gelukkig hebben veel
ouders deze bijdrage betaald, dank daarvoor. Heeft u nog niet betaald, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit alsnog
te doen. Alle ouders die nog niet hebben betaald, hebben onlangs een herinnering ontvangen.
Indien u nog vragen heeft over de ouderbijdrage, bijvoorbeeld over de mogelijkheid tot gespreide betaling, dan
kunt u contact opnemen met de penningmeester van de OC via email: y.oksak@hotmail.com. Mocht u niet
willen betalen op basis van de vrijwilligheid, dan zouden we het waarderen, wanneer u uw argumentatie met
ons wilt delen.

Oproep vanuit de Kinderraad
Oproep voor mensen die een extra basketbalring/netje/bord hebben.
Heeft u een basketbalring/netje/bord dat u niet meer hoeft, lever het
dan in bij meester Joek op de Nolensstraat. Wij willen deze graag
ophangen aan de boom op het schoolplein tegenover de ander basket.
Dan kunnen we een potje spelen. Als er iemand kan helpen met
ophangen, zou het ook heel fijn zijn.
Groetjes van Louis (kinderraad, groep 5a NS).

Werkweek groep 7 in Baarn
Van 26 t/m 29 maart waren onze groepen 7 op werkweek in Baarn. Wij zaten in groepsverblijf "de Stulp".
Tijdens deze werkweek hebben onze kinderen veel buiten activiteiten gedaan. Hutten bouwen, met een
boswachter op pad, avondspelen in het bos, sportdag en een klassenbingo spel op het grote terrein. Op de
slaapzalen en tijdens de corvee was het ook erg gezellig! Kijk voor meer foto's op Klasbord en onze website.
Volgend jaar weer!
Meester Huib, juf Barbara, Meester Rob en (gym)meester Marc

