8 oktober 2015
Agenda:
Vrijdag 9 oktober: kinderdam gesloten (ouders zijn geïnformeerd)
Donderdag 15 tot en met vrijdag 23 oktober: herfstvakantie
Dinsdagavond 27 oktober: informatiebijeenkomst voor alle ouders: digitale opvoeding
Maandag 9 & dinsdag 10 november: herfstgesprekken

Sova: samen spelen samen werken
Kinderboekenweek feestelijk van start

Woensdag 7 oktober is de Kinderboekenweek 2015 feestelijk geopend met een voorstelling voor alle
leerlingen van Daltonschool De Margriet. Groep 7 van Michiel heeft de voorstelling feestelijk
geopend met een dans en groep 7 van Barbara heeft de voorstelling feestelijk afgesloten met een
dans op het Kinderboekenweeklied: RAAR MAAR WAAR.
Tijdens de voorstelling lieten diverse uitvinders hun uitvindingen zien waarmee ze de tijd voor rottige
klusjes probeerden te verkorten. Een proef met een tijdmachine mislukte. Professor Elisa had opeens
een gekleurde hanenkam. Een proef van professor Edward mislukte ook. Een drankje werd opeens
gekleurd olifantentandpasta. Alle groepen hebben van de uitvinders de vraag gekregen om deze
week te helpen met uitvinden. Volgende week woensdag worden tijdens de afsluitende voorstelling
alle uitvindingen gepresenteerd.
We wensen iedereen een geweldige Kinderboekenweek waarin maar mooie uitvindingen
uitgevonden mogen worden.
Kinderdam gesloten
Op vrijdag 9 oktober (morgen) is de opvang van Kinderdam in
verband met een studiedag gesloten. Ouders zijn hierover
geïnformeerd, maar volledigheidshalve ook nog een herinnering in
onze nieuwsbrief.

Leden gezocht voor de kascommissie van de Oudercommissie & Overblijfvereniging
De oudercommissie en overblijfvereniging zijn op zoek naar 2 ouders die zitting willen nemen in de
kascommissie. De kascommissie controleert 1 keer per jaar de boekhouding. Boekhoudkundige
kennis is echter niet nodig. De penningmeesters van de oudercommissie en overblijfvereniging
presenteren de boekhouding en de kascommissie stelt verhelderingsvragen en controleert
steekproefsgewijs of bonnetje X ook netjes verwerkt is in de stukken. Tijdsinvestering 1 avond per
schooljaar.
Aanmelden bij Natasja (voorzitter OC) oudercommissie@demargriet.nl
De eerste 2 ouders die zich aanmelden worden de nieuwe kascommissie.
Bij voorbaat dank voor uw aanmelding!
Dag van de leerkracht 2015
Maandag 5 oktober was het de
Dag van de Leerkracht.
1 dag per jaar dat de leerkracht in
het zonnetje wordt gezet en
wordt bedankt voor het verschil
wat zij dag in dag uit maken voor
de leerlingen van De Margriet.
Het team is gisteren verrast met
een prachtige bos bloemen van
de
medezeggenschapsraad, een heerlijke lunch en vele attenties van leerlingen en ouders. Meester Jan
is hier bijvoorbeeld bedolven onder slingers en medailles. Namens alle teamleden: dank jullie wel!
Herfstgesprekken
Op maandag 9 en dinsdag 10 november staan de herfstgesprekken op de agenda. Een gesprek van 10
minuten tussen ouders en leerkracht. U hoort van ons hoe het op school gaat en wij horen graag hoe
het thuis gaat. De nadruk zal liggen op de sociaal / emotionele ontwikkeling, werkhouding en
taakgerichtheid. Indien er bijzonderheden zijn, zal de cognitieve ontwikkeling ook aan bod komen.
Is Dalton thuis ook een “way of living” ? Gaat uw kind met plezier naar school en is er op school flink
wat uitdaging?
Een belangrijk gesprek om met elkaar een beeld te krijgen over het welbevinden van uw kind op
Daltonschool De Margriet. Er worden geen rapporten uitgereikt in de herfst.
De inschrijflijsten worden maandagmiddag 2 november opgehangen bij de groepen.
Basketbal Schiebroek
Sinds 2004 basketballen wij (+/-12 volwassen mannen) elke zondagavond 20.00-22.00 uur in de
gymzaal Fresiastraat in Schiebroek. Het seizoen start 6 september 2015! Na een warming up spelen
wij meerdere wedstrijden full court. Let op: geen beginners! Een keer gratis meedoen --> stuur een
berichtje naar (Gym)meester Marc! Marc.labordus@demargriet.nl /
www.facebook.com/basketbalschiebroek

Uitkomsten ouder- en leerlingtevredenheidspeiling
In de week voorafgaand aan de zomervakantie is er een ouder- en leerlingtevredenheidspeiling
afgenomen. De resultaten zijn door ons ontvangen en worden binnenkort besproken in de
medezeggenschaps- en leerlingenraad, voordat de rapporten worden gepubliceerd op de website.
128 ouders hebben de peiling ingevuld en de school het cijfer 7.4 gegeven. In vergelijking met andere
scholen, zijn de ouders op De Margriet “zeer tevreden”. De leerkracht, begeleiding, sfeer,
persoonlijke- en kennisontwikkeling worden door de ouders als belangrijk aspect van de school
bestempeld. Van deze belangrijke aspecten wordt de leerkracht met een 8,5 hoog gewaardeerd. De
gebieden kennisontwikkeling en schoolregels verdienen volgens u nog enige aandacht.
Deze uitkomsten zijn maar een kleine greep uit de gebieden die door u zijn gewaardeerd. Zoals
gezegd, worden de rapporten binnenkort gepubliceerd op de website.
Dank u wel voor het invullen van de peiling en het oordeel: “zeer tevreden”.
Ouderavond Digitale Opvoeding
In dit digitale tijdperk is het ondenkbaar om
geen aandacht te besteden aan de digitale
wereld en onze kinderen ook daarin een
goede opvoeding te geven. Dat roept bij
veel ouders vragen op:
-

Hoeveel schermtijd geef ik
mijn kind heb per dag?
Waar komt mijn kind mee in
aanraking als het gaat om
sociale media?
Hoe garandeer ik online
veiligheid van mijn kind?

Op dinsdagavond 27 oktober organiseren
Arwen van Schendelen (intern begeleider)
en Elise Benard – Geluk
(schoolmaatschappelijk werker) een
ouderavond van 19.30 uur tot 21.00 uur,
waarin ouders informatie en adviezen
krijgen over hoe zij de digitale opvoeding in
kunnen vullen en welke aandachtspunten
daarbij belangrijk zijn. De ouderavond zal
plaatsvinden op de Nolensstraat.

U kunt zich tot en met vrijdag 16 oktober – digitaal opgeven voor de ouderavond door een mail te sturen
aan: ouderavond@demargriet.nl
Bij minimaal 15 ouders gaat de ouderavond door. Zijn
er te weinig ouders die zich hebben opgegeven, dan
zult u hiervan bericht krijgen.

Cultureel dilemma
Onlangs stond de zwarte pieten discussie weer vol in de schijnwerpers. Aanleiding was een notitie
van schoolbestuur Boor, waarin ze scholen richtlijnen geven om met dit culturele dilemma om te
gaan. Doel van het stuk beoogt het volgende resultaat: Het Sinterklaasfeest moet een feest zijn voor
alle kinderen; het doel is een Sinterklaasfeest waar iedereen zich in kan vinden. Het gaat er hierbij
niet om, om de figuur van Zwarte Piet af te schaffen maar wel om deze te ontdoen van negatieve
stereotyperingen.
De wijze waarop deze richtlijn op scholen vorm krijgt, zal op schoolniveau – het gesprek tussen
ouders en school – vorm moeten krijgen. De leerkrachten uit de Sinterklaaswerkgroep hebben de
richtlijn ontvangen en zullen in overleg met de ouders uit de werkgroep een verstandig besluit
nemen over de inkleuring van het feest.
Verslag vergadering medezeggenschapsraad 28 september 2015
De tweede MR vergadering van het schooljaar 2015/2016 vond plaats op 28 september. Deze
vergadering stond vooral in het teken van de nieuwe website en het Privacy Protocol van
Daltonschool De Margriet. Daarnaast stonden het mr jaarplan, mr jaarverslag, mr jaarplanning en de
visie op heterogene groepen op de agenda.
Na de herfstvakantie zal de nieuwe website van de school te bezoeken zijn. Naast dat de site op de
computer te bekijken is, kan de site ook gemakkelijk op een telefoon of tablet bekeken worden.
Een hele vernieuwing is de knop om kinderen ziek te melden. Deze melding komt bij de administratie
terecht en kan direct verwerkt worden in het administratiesysteem.
Het team van De Margriet overweegt ook om Klasbord te gaan gebruiken. Dit is een variant op
Facebook echter afgeschermd en alleen te bekijken door ouders en kinderen die zijn gekoppeld aan
de groep. Op Klasbord kan de leerkracht berichtjes en foto’s plaatsen vanuit de klas. Zo krijg je als
ouder een kijkje in de klas. Dit idee wordt binnenkort in het team besproken en zullen afspraken
worden gemaakt over de wijze waarop gewerkt gaat worden met dit programma.
Passend bij de nieuwe website en het aankomende gebruik van Klasbord zal er in oktober een
ouderavond plaatsvinden over Digitale opvoeding. Data, locatie en tijdstip volgen later via een
uitnodiging / nieuwsbrief.
In schooljaar 2014/2015 is er een ouder tevredenheidsonderzoek geweest. De terugkoppeling van dit
onderzoek zal binnenkort plaatsvinden middels de nieuwsbrief. Opvallende uitkomsten worden
besproken in de MR. De volgende MR vergadering staat gepland op 10 december 2015.

