7 juni 2018
Agenda:
Vrijdag 15 juni: roostervrije dag (alle leerlingen zijn vrij)
Vrijdag 15 juni: Ouderfeest vanaf 21 uur (meer info in deze nieuwsbrief)
Donderdag 5 juli: afscheidsavond groep 8
Vrijdag 6 juli: sportdag
Donderdag 12 en vrijdag 13 juli: roostervrije dagen (alle leerlingen zijn vrij)
Maandag 16 juli: start zomervakantie
Maandag 27 augustus: eerste schooldag schooljaar 2018-2019

Hulpouders sportdag gezocht!
Nog 50 hulpouders gezocht voor de grote sportdag vrijdag 6 juli!
Om net als voorgaande jaren weer een groot succes te maken van de sportdag, hebben wij weer heel veel
hulpouders nodig.
Voor de groepen 1/2 is de sportdag op het schoolplein van de Nolensstraat. Aanmelden kan bij meester Jan:
jan.van.beek@demargriet.nl
De groepen 3 t/m 8 verzamelen die dag bij sportpark Nenijto. Aanmelden kan bij (gym)meester Marc:
marc.labordus@demargriet.nl
Alvast bedankt en met sportieve groet, (gym)meester Marc
Vakanties en roostervrije dagen schooljaar 2018-2019
Eerste schooldag schooljaar: maandag 27 augustus
Roostervrije dagen (leerlingen vrij): donderdag 18 en vrijdag 19 oktober
Herfstvakantie: 22 tm 26 oktober
Roostervrije dag (leerlingen vrij): vrijdag 21 december
Kerstvakantie 24 december tm 4 januari
Roostervrije dagen (leerlingen vrij) : 21 en 22 februari
Voorjaarsvakantie: 25 februari tm 1 maart
Meivakantie: 19 april tm 3 mei (incl goedevrijdag, koningsdag en Bevrijdingsdag)
Hemelvaart: 30 en 31 mei
Pinksteren: maandag 9 juni
Roostervrije dag (leerlingen vrij): vrijdag 28 juni
Roostervrije dag (leerlingen vrij): donderdag 18 en vrijdag 19 juli
Zomervakantie: 22 juli tm 30 augustus
Groepen / leerkrachten / lokalen schooljaar 2018-2019
In het onderstaande overzicht vindt u de groepsindeling voor het schooljaar 2018-2019. In de eerste kolom de
e
e
situatie in dit lopende schooljaar. In de 2 kolom de “nieuwe” groep en in de 3 kolom staat de naam van de
leerkracht (indien het een parttime aanstelling betreft, staan er 2 namen.
Een paar bijzonderheden:



De indeling van groep 2 naar groep 3 wordt later deze maand bekend gemaakt.
De leerlingen uit leerjaar 7 van de combinatiegroep7/8 zijn ingedeeld in de 2 homogene groepen 7.



Voor groep 6B (NS) – de huidige groep van juf Marloes – is het nog niet duidelijk wie de leerkracht
wordt. Zodra hier duidelijkheid over is, informeren we deze groep middels de mail.

Op teamniveau hebben ook enkele wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft leerjaar en locatie. Mocht u
hier vragen over hebben, neem dan contact op met de desbetreffende leerkracht of directie.
2017-2018 (huidige
situatie)

2018-2019
(nieuwe
indeling en
locatie)

Leerkrachten

1/2 A
1/2 B
1/2 C
1/2 D
1/2 E
1/2 A (NHK)
1/2 B (NHK)
3b (NS)
3A (NHK)
3a (NS)
3a Patrick (NS)
3a lucy (NHK)
3b Anja (NS)
4a Jelena (NS)
4a Helen (NHK)
4b Liselotte (NS)
5A Angelique (NS)
5A Hilde (NHK)
5B Marloes (NS)
6a Yuri (NHK)
6a Kaya (NS)
7a Huib (NHK) + deel 7 NS
7b Rob (NHK) + deel 7 NS

1/2 A
1/2 B
1/2 C
1/2 D
1/2 E
1/2 A (NHK)
1/2 B (NHK)
3b (NS)
3A (NHK)
3a (NS)
4A (NS)
4A (NHK)
4B (NS)
5A (NS)
5A NHK
5B (NS)
6A (NS)
6A (NHK)
6B (NS)
7A (NHK)
7A (NS)
8a (NHK), eiland
8b (NHK), eiland

Ruth / Danique
Rita / Danique
Elisa Diehle
Merel*
Jan / Cynthia
Nurka
Simone
Anja / Cynthia
Lucy / Danique
Patrick
Jelena / Bonnie (Tijdens verlof van Jelena wordt zij vervangen door Kim)
Helen / Cynthia
Liselotte / Nirvan* (Tijdens verlof van Liselotte wordt zij vervangen door Nirvan)
Elisa Gildevoet
Hilde / Angelique
Britt / Marloes
Huib
Yuri / Bonnie
Nader te bepalen
Michiel
Barbara
Sean
Kaya / Angelique

*Merel en Nirvan zijn nieuwe collega’s. Zij zullen zich in een volgende nieuwsbrief voorstellen.

Afscheid
Sjanne Schurer (huisinvaller sinds 2017) en Arwen van Schendelen (intern begeleider sinds 2012) gaan De
Margriet per 1 augustus verlaten. Beide dames gaan het avontuur tegemoet (beginnend met reizen en/of
werken in het buitenland). Van team en leerlingen nemen Sjanne en Arwen in de laatste weken van het
schooljaar afscheid. Wilt u hen de hand nog schudden, loop dan in de laatste schoolweek even bij ze binnen.
Sjanne, dank je wel voor de flexibele wijze waarop je invulling hebt gegeven aan het huisinvallerschap en de
laatste weken als juf van groep 4A NS.
Arwen, jij hebt de afgelopen 6,5 jaar met je kennis, netwerk, enthousiasme en persoonlijkheid enorm veel
betekent voor De Margriet. Namens het team, ouders en leerlingen: dank jullie wel!!
De vacature die Sjanne achterlaat is nog niet ingevuld. De procedure die hiertoe moet leiden loopt.
Door het vertrek van Arwen was er een fulltime vacature intern begeleider. Laura Hoefnagel wordt per 1
augustus voor 3 dagen per week onze nieuwe intern begeleider. Laura is een ervaren intern begeleider binnen
het Rotterdamse. Marloes Mulder (al sinds 2013 werkzaam op De Margriet als groepsleerkracht) wordt vanaf 1
augustus voor 2 dagen per week onze nieuwe intern begeleider. In één van de volgende nieuwsbrieven zal
Laura zich aan u voorstellen en zullen onze intern begeleiders aan u uitleggen wat hun taak(verdeling) is
op De Margriet. Laura, welkom en veel plezier op De Margriet.
Ouderfeest 2018
Het is bijna zover. Nog een week (vrijdagavond 15 juni) en dan is t Ouderfeest. Sportclub De Margriet opent
dan de deuren aan de Nolenstraat en viert het 80 jarig bestaan (een knipoog naar het lustrum van onze
school). Alle sporters zijn welkom. Maar als je als jezelf wilt is dat natuurlijk ook prima. Ik kan al wel verklappen
dat we een surpriseact op het programma hebben staan. Wij hebben er superveel zin in. Hopelijk jullie ook.
Sara
Arjen
Robin
Harm
HW
PS Entree is gratis. Muntjes kun je kopen aan de deur.

Mijn sport = Tennis
Hallo, ik ben Luca Doets. Ik zit in groep 5 nhk bij juf Cynthia en juf Hilde. Mijn sport is tennis. Al twee jaar speel
ik bij de selectie van aeolus-oledo.nl
In februari heb ik het ABN Amro toernooi gewonnen en zaterdag 19 mei heb ik het generatietoernooi gespeeld
e
en ben ik 2 geworden. Ik vind tennis erg leuk, omdat het sportief is. Ik ben er trost op wat ik heb gedaan en
tennis is mijn leven.

NOORD-4DAAGSE 2018 ‘ You’ll never walk alone ’
In de week van 28 t/m 31 mei hebben wel 310 kinderen van de Margriet meegelopen met de 3km, de 5km en
voor het eerst dit jaar ook met de 10 km, door de straten & pleinen van Rotterdam Noord.
Wat een mooie prestatie allemaal. Gefeliciteerd!
e
Een aantal kinderen uit groep 8 waren dit jaar zelfs alweer voor de 8 keer trouwe deelnemers vanuit de
Margriet. En elk jaar weer met veel plezier, gezelligheid, weer-en-wind trotserend en vol energie met elkaar
samen gelopen.
e
Van harte gefeliciteerd met jullie 8 medaille : Casper, Nora, Lars W, Kikai, Lars B en Aristarch!
Hierbij ook een speciale vermelding voor 2 loopsters die dit jaar wel een extra bijzondere prestatie hebben
e
behaald: Noa Korevaar en Enna Otte hebben deze keer namelijk zelfs al voor de 9 keer meegelopen. Begonnen
toen ze nog maar heel erg pril op de Margriet zaten als 4 jarige wandelaartjes, bleven ze jaarlijks enthousiaste
e
deelneemsters en sluiten ze nu hun schoolcarrière in groep 8 af met een welverdiende en bijzondere 9
medaille. Een speciale prestatie, waarvoor hulde!
e
Enna en Noa : Van harte gefeliciteerd met jullie 9 medaille!

En het was nog even spannend of de Noord4daagse door kon gaan, maar uiteindelijk
waren er gelukkig weer genoeg vrijwilligers om alles in goede banen te kunnen
leiden. Dus veel dank aan alle vrijwilligers van de Noord4daagse, aan alle hulpouders
en vooral ook veel dank aan Corrie, die dit jaar vanuit de Margriet alles weer
fantastisch georganiseerd heeft voor onze 304 lopers.
Mede dankzij jouw inzet Corrie, is het ieder jaar weer een
feestje voor de kinderen en hun ouders om mee te lopen
met de Noord-4daagse. Dank je wel daarvoor!

‘You’ll never walk alone’
En in navolging van deze beroemde klassieker van onze stadsgenoot, hebben wij
ook dit jaar weer ‘met alle Margrietjes samen’ enorm genoten van de
saamhorigheid, de gezellige wandeltochten en van de sportieve uitdaging tijdens
de noord-4daagse.
Bij deze een zeer sportieve groet aan iedereen. En ” Walk On “! 😉
namens de Margriet-werkgroep avond4daagse
Aboutaleb: 'Sporen van 14 mei 1940 niet uit het oog verliezen'
Het onheil hing in de lucht, op 14 mei 1940. Letterlijk. Die dag onderhandelt kolonel Scharroo, commandant
van de Nederlandse troepen in Rotterdam, met de Duitsers over de capitulatie van de stad. Een eerste
ultimatum vindt hij onvolledig – zo ontbreekt er een handtekening – en vraagt de op het Noordereiland
gestrande vijand om een correct exemplaar. Even later slaat het noodlot toe: Duitse bommenwerpers
verwoesten de Rotterdamse binnenstad.
Burgemeester Ahmed Aboutaleb stond vanochtend op de Statenweg – waar Scharroo zijn hoofdkwartier had met ongeveer 60 leerlingen van Daltonschool De Margriet en 200 andere genodigden stil bij dit ultimatum; een
bruut breekpunt in de lokale geschiedenis. Er werden kransen gelegd bij het monument, er klonk stemmige
muziek en er werden mooie toespraken gehouden.
Het bombardement. Exact 78 jaar geleden werden brisantbommen op het oude centrum gedropt. Explosies
dreunden de bebouwing aan diggelen, en een verwoestende vlammenzee deed de rest. ,,De frisse lentebries
wakkerde het vuur ook nog eens flink aan", sprak de burgemeester.

Bij het oorlogsmonument werd een krans gelegd, onder meer door burgemeester Ahmed Aboutaleb samen met leerlingen van
Daltonschool De Margriet.

Een catastrofe die we wat hem betreft nooit mogen vergeten. ,,We hebben onze stad weer opgebouwd.
Rotterdammers zijn verknocht aan de stad, toeristen fotograferen de skyline en bijzondere architectuur. Vaak
zonder zich bewust te zijn van wat zich hier 78 jaar geleden afspeelde."
Dat is natuurlijk prima, luidt zijn mening. ,,Maar toch: wie er oog voor heeft, wie goed om zich heen kijkt, ziet
nog altijd de sporen van 14 mei 1940. Sporen die we niet uit het oog mogen verliezen. Want als je je verleden
niet kent, ben je niet goed voorbereid op de toekomst."

Het doet hem goed dat Rotterdamse scholieren bij de herdenking zijn betrokken. Zoals de leerlingen van
Daltonschool De Margriet, die gedichten voordroegen en witte rozen neerlegden. De leerlingen van De
Margriet doen elk jaar mee aan 'Lopend Vuurtje', een project van de World Peace Flame Foundation. ,,Deze
stichting heeft een lespakket ontwikkeld over de waarden die nodig zijn op weg naar vrede. Mooi en belangrijk
dat kinderen hier al zo jong mee bezig zijn."
Kamp groep 8
Deze week is groep 8 op kamp. Maandagochtend zijn ze met de trein (“ooo, ziet zo een trein eruit..”)
vertrokken naar Ommen voor een weekje kamperen. Heerlijk weer, prachtig kampeerterrein, lekker eten en
een hoop gezelligheid. Morgen komen ze alweer naar huis, wat gaat zo’n week toch snel voorbij. We zijn
benieuwd naar al jullie verhalen!

Plezier op school!
Informatie voor ouders en kinderen uit groep 8
De overstap naar het Voortgezet Onderwijs is een spannende gebeurtenis. Het is fijn om je hierop
voor te bereiden en je zeker te voelen. De training ‘Plezier op School’ helpt je hierbij!
Bij ‘Plezier op school’ leer je:










Opkomen voor jezelf;
Stevig staan, praten en aankijken;
Over denken, voelen en doen;
Positiever denken;
Ontspanningsspelletjes;
Hoe je een praatje met iemand maakt;
Invoegen in een groep;
Omgaan met moeilijke situaties;
Omgaan met plagen en pesten.

Door deze training krijg je meer zelfvertrouwen!

Wanneer?
‘Plezier op school’ is bedoeld voor kinderen van groep 8 die naar de brugklas gaan en vindt plaats op twee dagen van
9.00 uur tot 16.30 uur aan het einde van de zomervakantie omdat er dan sprake is van een overgangssituatie.
Voorafgaand aan de training vindt er nog een kennismakingsgesprek plaats.
Waar?
Rotterdam Zuid

IJsselmonde
Overschie
Hillegersberg/Schiebroek
Delfshaven
Alexander
Hoogvliet

maandag 13 en dinsdag 14 augustus;
dinsdag 21 en woensdag 22 augustus
(Carnissesingel 51, Rotterdam Zuid)
donderdag 23 en vrijdag 24 augustus
(Bibliotheek IJsselmonde, Herenwaard 15, Rotterdam Zuid)
dinsdag 21 en woensdag 22 augustus
(CJG Overschie, Raadsdeel 7, Rotterdam)
maandag 13 en dinsdag 14 augustus
(CJG Hillegersberg/Schiebroek, Hectorstraat 17c, Rotterdam)
maandag 20 en dinsdag 21 augustus
(exacte locatie volgt nog)
woensdag 15 en donderdag 16 augustus
(CJG Alexander, Weegschaalhof 123, Rotterdam)
woensdag 15 en donderdag 16 augustus
(CJG Hoogvliet, Klaasje Zevensterstraat 374-376)

Kunt uw kind niet deelnemen aan één van de bovenstaande groepen vanwege de vakantie? Dan hebben wij ook een
groep die in de eerste week van de zomervakantie plaatsvindt.
Start: dinsdag 17 en woensdag 18 juli van 09:00 tot 16:30 uur.
Locatie: Carnissesingel 51, Rotterdam Zuid.
Kosten?
Geen.
Voor meer informatie over de data of aanmelding, kunt u terecht bij Indigo Preventie:
088-3571700, of mailen naar preventie@indigorijnmond.nl. Voor meer informatie over Indigo Preventie, ga naar
www.indigowest.nl. Het inschrijfformulier kunt u ook via mail opvragen bij: arwen.van.schendelen@demargriet.nl

