13 Januari 2015
Agenda:
Woensdag 21 januari: nationale voorleesochtend.
Donderdag 22 januari: ouderavond diverse onderwerpen.
Woensdag 28 januari: groep 7 + 8 handbaltoernooi sporthal Noorderhavenkade.
Woensdag 11 februari groepen 7 & 8 hockeytoernooi sporthal Noorderhavenkade.

Sova: “Ik heb respect voor anderen”

Algemene ouder-informatieavond
Op donderdagavond 22 januari organiseert De Margriet een algemene informatieavond.
Tijdens deze avond wordt u tijdens 2 rondes van 30 minuten geïnformeerd over actuele
onderwerpen. Opgeven is niet nodig, u bezoekt de informatiebijeenkomst die u interessant
vindt.
Programma:
Locatie Nolensstraat
19:00 deur open
19:10 eerste ronde
19:40 pauze *
19:55 tweede ronde
20:25 einde avond
*tijdens de pauze zijn leden van de oudercommissie, vrienden van De Margriet & de
medezeggenschapsraad beschikbaar voor vragen. U vindt hen in het lokaal van Marloes.
Onderwerp
Rotterdamse
plaatsingswijzer.

Omschrijving
Alle 6000 Rotterdamse 8ste groepers krijgen deze
periode hun schooladvies Voortgezet Onderwijs.
Vanaf dit schooljaar worden binnen Rotterdam
uniforme regels gehanteerd mbt het schooladvies en
de plaatsing op het Voortgezet Onderwijs.
Deze regels staan omschreven in de “Rotterdamse
plaatsingswijzer”. Tijdens deze informatieronde
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wordt u geïnformeerd over deze plaatsingswijzer.
Bijna alle leerlingen op De Margriet maken 2 x per
jaar Cito toetsen. U wordt met regelmaat
geïnformeerd over de uitslagen van deze toetsen.
Wat betekenen alle cijfers en kleurtjes op deze
overzichten? Tijdens deze presentatie wordt u
hierover geïnformeerd.
Op De Margriet werken 2 intern begeleiders die
volgens een zorgvuldig protocol, samen met de
leerkrachten, de ontwikkelingen (cognitief / sociaal)
van de leerlingen volgen. We monitoren op
individueel-, groep-, leerjaar- en schoolniveau en
handelen wanneer nodig.
Hoe deze zorg wordt georganiseerd, hoort u tijdens
deze informatiefronde.
In december is onze daltonlicentie met 5 jaar
verlengd. We vertellen u waar we trots op zijn en
waar de komende jaren de focus zal liggen.
Op De Margriet hebben we extra aanbod voor de
meer- en hoogbegaafde leerlingen. Vaak binnen de
eigen groep, soms in een aparte plusgroep. Tijdens
deze informatieronde wordt u geïnformeerd over het
Minerva-aanbod op De Margriet.
Sinds schooljaar 2013-2014 werken we met een
nieuwe rekenmethode: Wizwijs. Tijdens deze
presentatie laten wij u kennis maken met onze
nieuwe methode en de werkwijzen die hierin worden
gehanteerd.
Op De Margriet krijgen de leerlingen vanaf groep 6
Engelse les (2 x per week). Sinds dit schooljaar
werken wij met een nieuwe methode. Tijdens deze
presentatie laten wij u kennis maken met onze
nieuwe methode en de werkwijzen die hierin worden
gehanteerd.
Tijdens deze presentatie leggen wij in grote lijnen aan
u uit hoe het onderwijs in Nederland wordt
gefinancierd en welke keuzes wij soms hebben te
maken.

Milou is geboren
Op 24 december is juf Angelique bevallen
van dochter Milou. Na een korte
herstelperiode in het ziekenhuis, wordt er
inmiddels thuis genoten van het nieuwe
gezinsleven. Angelique & Melvin, van harte
gefeliciteerd met de geboorte van Milou!
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Mijn sport = Tennis
Mijn naam is Kaj uit groep 8B NHK en ik tennis bij www.aeolus-oledo.nl
Op maandag trainen wij en op zaterdag spelen wij een wedstrijd. Bruno (gr.8), Raoul (gr.8), Isa (gr.8),
Valery (gr.7), Zeyno (gr.8) en Nino (gr.6) zijn ook lid.
Het leukste aan tennis vind ik vrij spelen. Het zou leuk zijn als er nog meer kinderen van Daltonschool
De Margriet bij onze club komen, omdat het een leuke sport is en je traint je armen!

Nieuwe top 5 piepjestest december 2014!
Daar is die dan eindelijk, de
nieuwe top 5 piepjestest
december 2014! Ook bij de
leerlingen die niet in de top 5 zijn
gekomen, zijn er mooie scores
behaald. Goed gedaan! In mei
2015 is de volgende. Blijf veel
sporten en gezond eten!

