7 september 2017
Agenda:
Woensdag 4 oktober: start Kinderboekenweek
Donderdag 5 oktober: Dag van de leerkracht
Donderdag 5 oktober: Het basisonderwijs staakt, De Margriet is gesloten
Donderdag 12 en vrijdag 13 oktober: roostervrije dagen
Maandag 16 tot en met vrijdag 20 oktober: Herfstvakantie

De visie van Daltonschool De Margriet weergegeven in een animatie
Afgelopen schooljaar is er hard gewerkt aan onderstaande animatie (klik hier) door leerlingen (illustraties),
leerkrachten (teksten) en een ouder van school (animaties). Het filmpje laat zien waar wij voor staan, hoe wij
met elkaar omgaan en waaraan wij werken op Daltonschool De Margriet. Heel veel kijkplezier!

Basisonderwijs staakt op donderdag 5 oktober
Donderdag 5 oktober, de dag van de leraar, wordt de dag van het lerarentekort. Code
rood, de laatste waarschuwing. De vakbonden AOb en CNV Onderwijs kondigen een
staking van één dag af voor leerkrachten in het basisonderwijs.
Als de staking definitief doorgaat, dan zal op deze dag De Margriet gesloten zijn.
Houd hier rekening mee!
Wilt u wat meer informatie over de aanleiding van deze staking, dan kunt u onder
andere terecht op de website: www.poinactie.nl of klik hier voor de brief waarin de
staking wordt aangekondigd.

Gevonden voorwerpen
Onze sloddervosjes raken met regelmaat een schoen,
kledingstuk of tasje kwijt. Deze spullen worden door ons
verzameld en maximaal 2 maanden bewaard. Op de
Noorderhavenkade worden de gevonden voorwerpen
verzameld in een mand en op de Nolensstraat in een kastje in
de hal.
Aan het begin van elke maand legen wij de mand en het kastje en bewaren we alles nog een maand in aparte
zakken. Ben je iets kwijt en vind je het niet in de mand of het kastje, vraag dan aan Angelique of Frank of je
even in de zakken kan zoeken. Na deze maand gaan de spullen naar een kledingcontainer, waardoor ze in ieder
geval nog een betekenisvolle bestemming krijgen.
Per maand gaat het om 2 volle vuilniszakken! Misschien zit hier ook iets van uw sloddervosje bij..
Sieraden af bij de gym- en zwemles
In de nieuwsbrief van 24 augustus heeft onze vakdocent bewegingsonderwijs Marc Labordus het volgende
stukje geschreven:
“Sieraden zoals horloges, ringen, armbanden en kettingen, mogen niet aanblijven tijdens de gymles. Ook
oorbellen moeten uit. Als dat echt niet mogelijk is, dienen de oorbellen afgeplakt te worden met, door de
kinderen zelf meegebracht tape. Het is erg gevaarlijk voor uw kind en andere kinderen als sieraden toch
aanblijven”.
Naar aanleiding van deze regel ontvingen wij de vraag of er een uitzondering mogelijk is, indien het sieraad
vanuit religie gedragen wordt.
We hebben ons hierover laten adviseren door de vakbeweging bewegingsonderwijs en hebben besloten geen
uitzondering op de regel te maken. Het dragen van sieraden levert gevaarlijke situatie op en dat willen wij niet.
Het zwembad hanteert deze regel ook bij de zwemlessen.

Alleen in de maand september: Nike Daltonschool De Margriet shirt bestellen!
Wegens groot succes vorig schooljaar,
wordt de actie in samenwerking
met Bob van der Heijden sport dit jaar
weer gehouden: bestel in de
maand september het Nike sportshirt
met logo van Daltonschool De Margriet
met
30% korting!
Leuk voor tijdens de gymlessen, de kids
marathon Rotterdam, de sportdag en
schooluitjes!
In samenwerking
met www.bobvanderheijdensport.nl
kunnen wij het Nike sportshirt met het
logo van de school aanbieden voor
maar €17. Als u wilt, is het ook
mogelijk om voor €5,50 extra de naam
van uw kind op de rug te laten printen. Na de herfstvakantie worden de sportshirts door (gym)meester Marc
U kunt tot 30 september in de winkel
aan de kinderen uitgedeeld.
Bob van der Heijdensport, aan
Indien de actie weer een succes is, wordt deze in september 2018
de Bergselaan 332 uw bestelling
weer herhaald!
plaatsen en betalen.

Danique stelt zich voor
Ik ben Danique Susan en ben vierdejaars PABO-studente. Tot eind
januari ben ik als LIO-stagiaire bij Juf Kaya in groep 6A op de
Nolensstraat te vinden.
Daltonschool De Margriet is nieuw voor mij, maar ik ben erg blij
om op deze basisschool te gaan afstuderen. Ik heb heel veel zin om
er samen met de kinderen een ontzettend leuke periode van te
maken!

Rotterdamse Onderwijsparade geeft ouders inspiratie en tips
Op woensdag 4 oktober zijn Rotterdamse ouders en verzorgers van harte welkom op de Rotterdamse
Onderwijsparade. Dit is een gratis evenement met interessante sprekers als Micha de Winter en Derek Otte en
workshops speciaal voor ouders. Want opgroeien gaat met vallen en opstaan. Als ouder of verzorger wil je
jouw kind daarbij zo goed mogelijk begeleiden. Ook als het gaat om school. Praten over wat je kind meemaakt
en betrokken zijn bij wat het leert, zorgt dat je kind beter presteert. Maar ook dat het weerbaarder wordt.
Er zijn 35 workshops waar ouders aan mee kunnen doen, waaronder ‘Onrealistische school- en studiekeuze,
een probleem of oplossing?’, ‘Waarom dingen maken zo goed is voor kinderen’’, ‘Hoe versterk je de veerkracht
van je kind?’ en ‘Opgroeien met liefde, wensen en grenzen.’ De workshops worden gegeven door leraren,
experts en andere onderwijsprofessionals.
Praktische informatie
De Onderwijsparade is gratis toegankelijk en vindt plaats van 9.00 tot 11.30 uur in de
Maassilo, Maashaven Zuidzijde 1 – 2 in Rotterdam.
Aanmelden kan via internet: http://www.onderwijsparade.nl.
Daar is ook meer informatie te vinden over alle workshops.
Programma
9.00 uur Inloop
9.30 uur Start programma
9.35 uur Gedicht van Derek Otte
9.40 uur Opening door wethouder Hugo de Jonge
9.45 uur Lezing van pedagoog Mischa de Winter
10.15 uur Interview met Ouders010
10.20 uur Naar workshops
10.40 uur Start workshops
11.30 uur Einde workshops

