8-9-2016
Agenda:
Dinsdag 13 tot en met vrijdag 16 september: schooltandarts komt naar De Margriet
Dinsdag 4 oktober: Bijeenkomst: “meedenken over het rapport”
Woensdag 5 oktober: start Kinderboekenweek
Woensdag 5 oktober: Dag van de leerkracht
Woensdag 12 oktober: afsluiting Kinderboekenweek
Donderdag 13 oktober: alle leerlingen vrij
Vrijdag 14 oktober: alle leerlingen vrij
Maandag 17 oktober: herfstvakantie tot en met vrijdag 21 oktober
Meedenken over het rapport? Ouders gezocht!
Al jaren is ons rapport aan verandering onderhevig. Hadden we een paar
jaar geleden nog een rapport met 8 bladzijden en 40 punten , zo hebben
we nu een rapport dat wij op één bladzijde kunnen maken in ons
leerlingvolgsysteem Parnassys. Wij vinden ons rapport echter nog niet
perfect, en willen ons blijven ontwikkelen op dit gebied.
Naast dat we het team laten meedenken en ook de kinderraad om advies
gaan vragen zijn wij ook op zoek naar ouders die met ons mee willen
denken over dit onderwerp.
Op dinsdagavond 4 oktober organiseren wij daarom een bijeenkomst waarop u kunt meepraten over
“het ideale rapport”. U kunt hierbij denken aan de volgende vragen:
-Moet het rapport gericht zijn aan de leerling of aan de ouders?
-Doet het rapport wel recht aan de leerling?
-Hoe denkt u over een “sociaal rapport” dat vooral de inzet beoordeelt, en niet de leerresultaten?
-Vindt u dat uw kind aanwezig mag zijn bij het gesprek. Of misschien zelfs wel aanwezig moet zijn?!
-Hoe waardeert u het onderdeel “mijn eigen rapport” dat de kinderen zelf maken? Of ziet u liever
een portfolio of “ trots map” van uw kind?
-Hoe ervaart u de gesprekken die de leerkracht met u voert over uw kind?
Kortom, genoeg vragen van onze kant!
Heeft u zin om mee te denken en mee te praten over dit onderwerp dan nodigen wij u van harte uit.
U kunt uzelf aanmelden via het emailadres ouderavond@demargriet.nl .
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen maar u heeft wel ideeën voor ons, dan vinden we
het natuurlijk fijn als u ons deze wil sturen. Ook dat kan naar bovenstaand mail adres.
Dinsdag 4 oktober / 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur / Locatie Noorderhavenkade 30
Met vriendelijke groet,
Anja en Arwen, rapportwerkgroep De Margriet

Schooltandarts
Volgende week dinsdag tot en
met vrijdag komt de
schooltandarts naar De
Margriet. Indien u gebruik
maakt van de diensten van de
schooltandarts, dan wordt uw
kind op een van deze dagen uit
de groep gehaald.
Studenten stellen zich voor:
Mijn naam is Annemiek Tebbens, ik ben 20 jaar
en kom uit Bergen op Zoom. Dit schooljaar loop
ik mijn LIO-stage in groep 4a bij juf Helen. LIOstage betekent eigenlijk afstudeerstage, dus het
wordt een druk en spannend jaar voor mij. Ik
ben studente aan de Academische PABO. Deze
opleiding is een combinatie van de PABO aan de
Hogeschool Rotterdam en de studie
Pedagogische Wetenschappen aan de Erasmus
Universiteit. Hierdoor ben ik soms wat minder
op school te vinden, omdat ik dan een blok aan
de universiteit volg. In mijn vrije tijd ben ik vaak
buiten te vinden of ben ik verdiept in een
spannend boek. Het leukste aan juf zijn, vind ik
de prachtige verhalen en opmerkingen waar
kinderen mee kunnen komen. Daarnaast is het
heerlijk om ze steeds iets bij te kunnen leren. Ik
hoop een leerzame en leuke tijd tegemoet te
gaan in groep 4a!
Ik ben Elisa Gildevoet, 4e-jaars Academische PABO
studente. Dit jaar ben ik LIO-stagiaire bij Juf Marloes in
groep 3B op de Nolensstraat. Nadat ik twee jaar geleden
een fijne en prettige stage-ervaring heb gehad op OBS De
Margriet, ben ik blij dat ik dit jaar op deze basisschool mag
afstuderen. Ik heb er heel erg veel zin in en ga er samen
met de kinderen een heel leuk jaar van maken!

Mijn naam is John, ik ben 31 jaar en woonachtig in
Amsterdam. Dit schooljaar sta ik iedere maandag voor
groep 8A en deel ik de klas samen met meester Rob. Ik zit
momenteel in de afstudeerfase van de Lerarenopleiding
Basisonderwijs aan de Hogeschool Rotterdam en hoop
begin 2017 af te studeren, zodat ik spoedig mijn diploma in
ontvangst kan nemen.
De afgelopen jaren heb ik stage gelopen bij OBS De Klimop
in de Provenierswijk en daar ontzettend veel geleerd. Ik
heb mijzelf tijdens de opleiding vooral verdiept in de
bovenbouw met de vakken creatief en geschiedenis als
specialisatie. Ik zal de kinderen van groep 8A dan ook naast
het taal- en rekenonderwijs deze vakken gaan geven.
Tot slot nog iets over mijn kostbare vrije tijd. In mijn vrije
tijd ga ik graag met mijn vrienden op stap, probeer ik
minimaal één keer in de week de sportschool te bezoeken
en doe ik aan waterpolo training.
Ik heb ontzettend veel zin in dit nieuwe schooljaar op De
Margiet en zal u ongetwijfeld de komende maanden
ergens tegenkomen! Laten wij elkaar dan de hand
schudden.
Mijn naam is Milou van Genabeek en ik ben 28 jaar. Na de
middelbare school ben ik in Amsterdam psychologie gaan
studeren. Maar na het afstuderen kwam ik erachter dat het
mijn stiekeme droom is om juf te worden. Ik heb het roer
omgegooid en ben twee jaar geleden gestart met de pabo.
Ik loop nu mijn afstudeerstage bij meester Michiel in groep
7. Ik heb het ontzettend naar mijn zin in groep 7 en op de
Margrietschool! Nog een half jaartje en dan hoop ik af te
studeren. Naast het studeren en werken heb ik op dit
moment niet veel tijd voor hobby's, maar als ik tijd heb, dan
vind ik het ontzettend leuk om te koken en een goed boek
te lezen. Straks als ik klaar ben wil ik ook weer tijd gaan
maken voor wat ik het aller allerliefste doe: zingen, gitaar
spelen en acteren.

Nike sportshirt voor leerlingen van De Margriet
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, sportdag en schooluitjes! In samenwerking met www.bobvanderheijdensport.nl kunnen wij
onderstaand Nike sportshirt met het logo van de school aanbieden voor maar €17.
Als u wilt, is het ook mogelijk om voor €5 extra de naam van uw kind op de rug te laten printen. U kunt tot 30 september in
de winkel Bob van der Heijdensport, aan de Bergselaan 332 uw bestelling plaatsen en betalen. Na de herfstvakantie worden
de sportshirts door (gym)meester Marc aan de kinderen uitgedeeld. Indien de actie weer een succes is, wordt deze in
september 2017 weer herhaald!

