5 november 2015
Agenda:
Maandag 9 & dinsdag 10 november: herfstgesprekken (vanaf 2 november inschrijven op lijsten)
Dinsdag 17 november: Ouderavond: een passend onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde
leerlingen
Maandag 23 november: op verzoek van Sinterklaas een extra schoen meegeven aan uw kind
Vrijdag 4 december: Sinterklaasfeest, continurooster: kinderen vrij om 13:30 uur
Sova: Een taak uitvoeren
Nieuwe website www.demargriet.nl online!
Sinds de herfstvakantie is de nieuwe website van Daltonschool De Margriet online! Samen met twee
ouders, de moeder van Zeb en de vader van Raven, hebben onze ICT coördinatoren in overleg met de
MR en het team de nieuwe website ontworpen en getest. Het is een "dynamische" site geworden.
Dat zorgt ervoor dat de website zich aanpast aan het gebruikte apparaat: smartphone, laptop of
desktop. Ook is de agenda functie uitgebreid en staan er directe links naar diverse interessante
websites per doelgroep. Absentie melden kan nu gemakkelijk via een "button" onderaan de website.
Houd de nieuwe website in de gaten voor leuke nieuwtjes en informatie!
www.demargriet.nl
www.facebook.com/DaltonschoolDeMargriet
Met digitale groet,
ICT coördinatoren, meester Michiel & (gym)meester Marc

Madrid, november 2015

Beste ouders en verzorgers ,
Wat fijn om ook dit jaar weer naar Nederland te komen. Wat ben ik blij,
dat ook De Margriet dit jaar weer op mijn lijstje staat om te bezoeken.
Mijn pieten zal ik wat eerder langs sturen, zodat ze weer wat schoenen
kunnen vullen.
Alle kinderen uit de groepen 1 t/m 4 mogen een schoen mee naar school
nemen.
Dit kunnen zij doen vanaf maandag 23 november. Op donderdag 26
november stuur ik dan mijn pieten langs om de schoenen te vullen. Als die
rommelpiet zich dit jaar maar kan gedragen . . . want oh, oh, oh, wat
maakt hij er toch steeds weer een bende van . . . .
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 zullen mij dit jaar een beetje moeten helpen. Zij kopen mooie
cadeautjes voor een kind uit de klas. Zij doen dit door een lootje te trekken op vrijdag 20 november.
Om er vervolgens mee aan de slag te gaan en er een mooie surprise van te maken.
Deze surprise nemen zij mee naar school op vrijdag 5 december.
Ik ben benieuwd wat er dit jaar weer allemaal voor moois gemaakt zal worden.
Op vrijdag 4 december zal ik mijn verjaardag komen vieren op De Margriet. Ook dit jaar heb ik mijn
pieten een groepscadeau in laten pakken voor de groepen 1 t/m 4.
Het cadeau kan dan in de klas blijven om er fijn mee te kunnen spelen. Deze cadeaus zijn altijd wat
meer van kwaliteit en zullen niet direct na het openmaken kapot raken. In de klas wordt dan een
verlanglijstje ingevuld, wat ze als groep graag zouden wensen.
Mijn feest op 4 december duurt tot 13.30, wat betekent dat de kinderen wat eerder opgehaald
kunnen worden deze dag.
Ik wens jullie allen een heel fijne Sinterklaastijd!
Vriendelijke groet,
Sinterklaas

Mijn sport = Voetbal
Mijn naam is Koen uit groep 7A NOL en ik voetbal bij www.rcsvzestienhoven.nl
Op maandag en woensdag trainen wij en op zaterdag spelen wij een wedstrijd. Michiel, Yannick en
Julian zijn ook lid.
Het leukste aan voetbal vind ik scoren. Het zou leuk zijn als er nog meer kinderen van Daltonschool
De Margriet bij onze club komen, omdat het een mooie club is en gewoon leuk is!

Dalton: Keuzetaak
Donderdag 16 oktober 2015, de herfstvakantie
is begonnen voor de kinderen. De leerkrachten
moeten nog even geduld hebben. Zij hadden
een studiedag. Op het programma stond het
onderwerp ‘Keuzetaak’. In dit stukje leest u er
meer over de achterliggende gedachte van de
Keuzetaak
In het onderwijs zijn het vaak de leerkrachten die bepalen aan welke leerstof en -doelen de
leerlingen werken. De kinderen hebben zelf maar weinig inbreng.
De Keuzetaak brengt hier verandering in. Naast dat leerlingen aan basistaken werken, bepaald door
de leerkracht, krijgen leerlingen nu ook de mogelijkheid om te werken aan taken en doelen die zij zelf
kiezen en interessant vinden.
De doelen met de daarbij horende taken, waaruit leerlingen kunnen kiezen, zijn heel verschillend.
Wat ze gemeen hebben, is dat het leuke en uitdagende taken zijn. Taken die tegemoetkomen aan de
interesses van de leerling.
De Keuzetaken kunnen we grofweg onderscheiden in de volgende categorieën:
o

Taken waarbij ontspanning centraal staat.

o

Taken waarbij iets nieuws wordt geleerd. (ontdekkend leren)

o

Taken waarbij het reeds geleerde wordt geoefend. (automatiseren)

o

Taken waarbij kennis wordt ingezet. (toepassen)

o

Taken die tegemoetkomen aan de persoonlijke interesses.

Door de leerlingen zelf invulling te geven aan de taak, zijn ze in staat om te werken aan hun
persoonlijke doelen, interesses en talenten. Ze krijgen zo meer vat op hun eigen leerproces.
Door keuzes te kunnen maken, is een leerling in staat om zich verantwoordelijk te voelen voor de
consequenties van die keuze.
Het resultaat: een betrokken, verantwoordelijke en gemotiveerde leerling!
Om dit bereiken zal de leerkracht moeten durven loslaten, flexibel moeten leren omgaan met zijn
methodes en ruimte / tijd bieden in de klas voor de Keuzetaak. Door eisen te stellen aan de
Keuzetaak en het doel achter de taak te bespreken met de leerling, zorgt de leerkracht ervoor dat de
Keuzetaak als een echte taak ervaren en gezien wordt.
Dit schooljaar start daltonschool De Margriet met het ruimte maken voor de Keuzetaak binnen alle
groepen. Op verschillende vergaderingen dit schooljaar laten we dit onderwerp terugkomen en
bespreken we met elkaar onze ervaringen en succesmomenten.
Weet u al aan welke keuzetaak uw kind werkt?

Gezocht: handige ouder
In een muur op de Noorderhavenkade (niet dragende
binnenmuur) willen wij graag een raam hebben. Welke handige
ouder kan ons hierbij helpen?
Graag melden bij Joelle Schuilenburg:
joelle.schuilenburg@demargriet.nl (locatieleider
Noorderhavenkade) of Angelique van Santen
angelique.van.santen@demargriet.nl (conciërge
Noorderhavenkade).
Bij voorbaat dank voor uw hulp!

Herhaald bericht:
Ouderavond: een passend onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
In de nieuwsbrief van 17 september heeft u kunnen lezen dat De Margriet een kwaliteitsslag wil
slaan met betrekking tot het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Graag willen wij u meenemen in dit proces!
Dit zullen wij doen middels een ouderbijeenkomst waarin wij een doorkijkje geven naar de toekomst
en een toelichting geven op keuzes die reeds zijn gemaakt.
Bent u benieuwd? Schrijf u dan in voor de ouderbijeenkomst die zal plaatsvinden op dinsdag 17
november 2015
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

Wat hebben we weer een leuke en leerzame Kinderboekenweek achter de rug, Raar maar waar!
Een geweldige opening en afsluiting en wat een mooie uitvindingen zijn er gedaan door alle klassen,
echt fantastisch. Judika Lessmann heeft een filmpje gemaakt van de slotvoorstelling:
https://youtu.be/y9uJi3M2Ftg
Ook de boekenmarkt op beide locaties, verzorgd door boekhandel Bensmann&Blankstein uit
Overschie, was weer een groot succes.

€4949,-!!!!!

De opbrengst van de 2 locaties samen is
Geweldig dus
Dit betekent dat wij als school voor €495,- nieuwe boeken mogen uitzoeken voor in onze
schoolbibliotheken op de NS en de NHK. Binnenkort zal de werkgroep dit gaan doen en zullen de
leerlingen weer een aantal mooie nieuwe boeken tegenkomen in de bieb om te gaan lezen.
Tot volgend jaar.
De werkgroep Kinderboekenweek

AD De Margriet
Op zaterdag 17 oktober viel Daltonschool De
Margriet – en in het bijzonder groep 8b – bij 1,7
miljoen huishoudens als voorpaginanieuws op de
deurmat.
Groep 8b had de schoolkrantwedstrijd van het
Algemeen Dagblad gewonnen en mocht als redactie
– onder leiding van hoofdredacteur Wietske – 4
pagina’s vullen in “Ad De Margriet”.
Het was een geweldige dag: “de krant maken was
voor 1 dag kinderwerk op de redactie van het AD”.
De foto rechts naast de tekst stond op de voorpagina
van het Ad. Onderstaand 1 van de 4 bladzijdes van
groep 8b.

