7 december 2017
Agenda:
Dinsdag 12 december: school gesloten in verband met landelijke staking
Woensdag 20 december: Kerstdiner leerlingen (16:35 – 18:45) & glühwein op het plein
Vrijdag 22 december: roostervrije dag, alle leerlingen vrij
Maandag 25 tot en met vrijdag 5 januari: Kerstvakantie

Staking dinsdag 12 december, De Margriet is gesloten
U heeft vorige week al een vooraankondiging ontvangen, maar de staking gaat definitief door. De school is
aanstaande dinsdag gesloten. Willen we kinderen goed onderwijs blijven bieden, dan moet er NU geïnvesteerd
worden in het primair onderwijs (PO). Een te hoge werkdruk gecombineerd met een oneerlijk salaris zorgt voor
hoog ziekteverzuim, veel uitval van leerkrachten en een onaantrekkelijk perspectief voor studenten. Een fiks
lerarentekort dient zich aan en zal voor flinke problemen gaan zorgen als we nu niets doen.
In het regeerakkoord is c.a. 0,7 miljard opgenomen voor het onderwijs, echter is de eis 1,4 miljard. Deze 1,4
miljard is hard nodig om de doelstelling “primair onderwijs verdient meer” te realiseren. De minister had tot
dinsdag 5 december 10 uur de tijd om een stap te zetten, maar hij heeft dit nagelaten. We hopen van harte
dat u ons steunt en het manifest op www.poinactie.nl/ouders wilt ondertekenen. BSO Kinderdam biedt
opvangmogelijkheden. Onderaan deze nieuwsbrief ook nog 2 opties voor aanstaande dinsdag: het aanbod van
Aza, ouder van Vigo (verderop in deze nieuwsbrief: #IKSTAAK #IKHOCKEY: Hockey dag in Leiderdorp) en een
aanbod van de Stichting SKVR.
Onze nieuwe Earlybird juf: Rebecca
My name is Rebecca. I was born and raised on the Caribbean island of Aruba.
Even though I grew up speaking four different languages, the English
language has always been my favourite. After high school I studied in the
United States, and then I moved to the Netherlands to attend graduate
school.
I have been teaching at elementary schools in the city of Rotterdam for over
a year and a half now and I really enjoy it! Besides teaching at schools, I also
tutor many students at international schools and I work with families who
plan to emmigrate to English-speaking countries. I am very excited to be
teaching at De Margriet and I look forward to working with your children.
Nieuws uit de Kinderraad
Ik ben Quiamy en zit net in de kinderraad. Het was een leuke ervaring.
Op woensdag 15 november heeft de kinderraad vergaderd op de
Nolensstraat . Meester Joekjan en juf Amanda waren aanwezig. Tijdens
de vergadering is onder andere gesproken over het verrijkingsaanbod op
school. En de Kinderboekenweek is geëvalueerd. En wij (kinderen)
hebben onze ideeën ook kunnen uitten, zoals de wc op school,
koptelefoon om te concentreren maar de vraag is ook eigenlijk hoezo
kan het kind zich niet concentreren? Klik hier voor de notulen (ook te
vinden op de website – kopje leerlingen – kinderraad en dan onderaan
de pagina).

Mijn sport = Turnen
Mijn naam is Lente uit groep 7A NHK en ik turn op donderdag bij www.2turnrotterdam.nl
Het leukste aan turnen vind ik evenwicht houden op de balk en dat je nieuwe trucjes leert. Het is ook erg
uitdagend. Ik ben het beste op de balk.
Milou en Noor zijn ook lid.
Het zou leuk zijn als er nog meer kinderen van Daltonschool De Margriet bij onze club komen, omdat het een
hele leuke sport is waarbij je constant uitgedaagd wordt. Er zijn veel aardige jongens en meisjes. Je hebt er
voor de rest van je leven iets aan.

Sinterklaas
De afgelopen weken stond De Margriet in het teken van het Sinterklaasfeest. De rommelpiet heeft 2 weken
geleden de school bezocht en is rigoureus te werk gegaan. In de kleutergroep op de Noorderhavenkade was
het een grote rommel en de rommelpiet heeft zelfs het directiekantoor onder handen genomen. Het feest was
compleet toen de Sint en zijn pieten op 5 december op bezoek kwamen. Wat was het een gezellige dag en wat
waren de cadeaus en surprises mooi!

Simone Heijkoop nieuwe juf groep 1/2b NHK
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Ik ben
Simone Heijkoop en ik zal na de kerstvakantie de
nieuwe Juf van groep 1/2 b NHK worden.
Mijn werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag.
Ik ben in juli afgestudeerd en gespecialiseerd in de
onderbouw (groep 1 tot en met 4) en ben daarna
naar Engeland gegaan om mijn Engels verder te
ontwikkelen.
De derde week van december zal ik terug komen en
in de week voor de kerstvakantie zal ik meerdere
dagen aanwezig zijn om kennis te maken met de
kinderen en de school.
Ik kijk er heel erg naar uit om in het nieuwe jaar aan
de slag te gaan op De Margriet.
Groetjes,
Simone Heijkoop

#IKSTAAK #IKHOCKEY
Mijn naam is Aza en ik ben de moeder van Vigo van
groep 4A. Samen met twee zakenpartners run ik het
hockeybedrijf "The Hockeylab".
We adviseren hockeyclubs op het vlak van
talentontwikkeling en jeugdopleiding, leiden trainers
op en geven trainingen. Daarnaast organiseren we
een aantal keer per jaar hockey trainingskampen.
#MIJNLEERKRACHTSTAAKT & #IKHOCKEY
Op 12 december staken de leerkrachten van veel
basisscholen. Tegelijkertijd organiseren wij een
SPORTDAG op Hockeyclub L.S.C. Alecto in Leiderdorp,
om kinderen van groep 3 t/m 8 op te vangen en een
leuke dag te laten beleven.
Het wordt een dag vol met hockey, spelletjes en een
gezonde lunch. Alles onder begeleiding van ervaren
jeugdtrainers.
Ook kinderen die nog nooit gehockeyd hebben, kunnen bij ons op die stakingsdag terecht. Wie geen eigen
hockeyspullen heeft, hoeft zich geen zorgen te maken. We zorgen voor het nodige materiaal.
#MARGRIET KIDS ON THE ROAD
Omdat Vigo zelf meedoet aan onze sportdag en een aantal van zijn klasgenoten interesse hebben om ook mee
te doen, kwam ik op het idee om de sportdag aan alle Margriet kinderen in groep 3 t/m 8 aan te bieden.
De Alecto accommodatie biedt 5 buitenvelden, een geweldige nieuwe ballonhal "De Droomfabriek Hockey
Dome" plus een warm clubhuis. Ruimte zat om leerlingen van scholen uit Leiderdorp en onze "eigen" Margriet
op te vangen ;-)
Echter zitten we wel met beperkingen in aantallen kinderen, die we vanaf Rotterdam heen een weer kunnen
vervoeren. Gezamenlijk met openbaar vervoer is helaas geen optie. L.S.C. Alecto is daarmee moeilijk te
bereiken en de reistijd is te lang. En toch is niets onmogelijk!

#SAMENTOTHEMOONANDBACK
Heb je de mogelijkheid om zelf te rijden en/of lijkt het je kind(eren) leuk om mee te doen aan de sportdag, dan
is het waarschijnlijk wel even de moeite waard om contact met mij op te nemen.
Samen komen we er vast uit en zorgen we ervoor dat kinderen, die geen eigen vervoer hebben, mee kunnen
rijden met anderen.
Voor wie al zeker weet, dat hij of zij wil komen, inschrijven kan op onze
website www.thehockeylab.nl/ikhockey. Je kunt nog tot a.s. maandag 10.00 uur inschrijven.
Prijs en tijden van de sportdag zien jullie in de flyer terug, die ik bovenaan heb geplakt. Alle verdere details waaronder wat je moet meenemen, vertrektijden et cetera - delen we maandag via de email met alle
ingeschreven deelnemers.
Als je interesse hebt of als er nog vragen zijn, bel of mail mij dan gerust: aza@thehockeylab.nl - 0654344412
Wie The Hockeylab will steunen kan bv. onze pagina www.facebook.com/thehockeylab liken. :-)
Op een succesvolle stakingsdag voor leerkrachten en leerlingen!
Groetjes,
Aza

