13 november 2014
Agenda:
Vrijdag 5 december: Sinterklaasfeest: continurooster, alle leerlingen 13:30 uur vrij.
Dinsdag 25 november: informatieavond Voortgezet Onderwijs (groep 7 & 8).
Donderdag 11 december: Visitatie Daltonschool De Margriet door Nationale Dalton Vereniging
Week van 15 december: schoonmaak in alle groepen
Woensdag 17 december: kerstdiner
Vrijdag 19 december: allee leerlingen vrijdag
Maandag 22 december tm vrijdag 2 januari: kerstvakantie.

Sova: “een taak uitvoeren”
Beste ouders en verzorgers,
Aanstaande zaterdag hoop ik weer veilig in Nederland aan te komen.
En wat ben ik blij dat ook De Margriet dit jaar weer op mijn lijstje staat
om te bezoeken. Mijn pieten zal ik wat eerder al eens langs sturen,
zodat ze weer wat schoenen kunnen vullen. Daarom mogen alle
kinderen uit de groepen 1 tm 4 hun schoen mee naar school nemen.
Dit mogen zij doen vanaf maandag 24 november, op donderdag
27 november stuur ik dan mijn pieten langs, om de schoenen te vullen.
Als die rommelpiet zich dit jaar maar kan gedragen… want oh, oh, oh
wat maakt hij er toch steeds weer een bende van.
De kinderen van de groepen 5 tm 8 zullen mij dit jaar een beetje helpen, zij kopen mooie cadeautjes
voor een kind uit de klas. Zij doen dit door een lootje te trekken, dit gebeurt op vrijdag 21 november.
Zij gaan dan aan de slag om een mooie surprise te maken.
Deze surprise nemen zij mee naar school op vrijdag 5 december.
Ik ben benieuwd wat er dit jaar weer allemaal voor moois gemaakt zal worden.
Op vrijdag 5 december zal ik mijn verjaardag komen vieren op De Margriet. Ook dit jaar heb ik mijn
pieten een groepscadeau in laten pakken voor de groepen 1 tm 4. Het cadeau kan dan in de klas
blijven en daar kan iedereen er fijn mee spelen, deze cadeaus zijn altijd wat meer van kwaliteit en
zijn niet direct na het openmaken alweer kapot, wat dan vaak verdrietige kinderen met zich mee
brengt.
In de klas wordt dan een verlanglijstje ingevuld, wat ze als groep graag zouden willen hebben.
Mijn feest op 5 december duurt tot 13.30, dit betekent dat de kinderen wat eerder opgehaald
mogen worden deze dag.
Verder wens ik jullie allen een heel fijne Sinterklaastijd!
Vriendelijke groet,
Sinterklaas

Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs
Dinsdag 25 november organiseert Daltonschool De Margriet een informatieavond over het
voortgezet onderwijs voor de leerlingen (en hun ouders) van groep 7 en 8.
Op deze avond wordt er eerst een algemeen praatje gehouden over het voortgezet onderwijs,
daarna zijn er twee ronden waar u in de gelegenheid bent om één van de uitgenodigde scholen te
bezoeken.
De volgende scholen zullen zich die avond presenteren: Wolfert Dalton, Grafisch Lyceum,
Erasmiaans, Horeca Vakschool, Libanon College, Rudolf Steiner College en Montessori lyceum
Rotterdam.
De avond ziet er als volgt uit:
19.15u- 19.30u Inloop, locatie: Nolensstraat 44
19.30u- 20.00u Presentatie over het VO
20.10u- 20.35u Schoolpresentaties ronde 1
20.40u- 21.05u Schoolpresentaties ronde 2

Brengen van de kinderen: doel, afspraken en veiligheid
De afgelopen tijd zijn er vragen gesteld over het brengen van de kinderen tot in de groep:
- Wat is het doel?
- Wat zijn de afspraken?
- Hoe zit het met veiligheid?
Wat is het doel:
Als je als school werkt vanuit onder andere de kernwaarde samenwerking, dan is een actieve
betrokkenheid van ouders heel belangrijk. We zijn trots op de ouderbetrokkenheid op De Margriet.
De betrokkenheid naar uw eigen kind, maar ook naar schoolzaken in de breedste zin van het woord.
Tijdens de 10 minuten inloop kan uw kind een nieuw rekenschrift laten zien, taakbrief aan u
uitleggen of iets anders laten zien waar hij/zij trots op is.
De afspraken:
U bent tussen 8:20 en 8:30 van harte welkom in ons schoolgebouw. Om 8:30 uur starten de lessen,
keert de rust weder en zijn de gangen en hallen werkplekken voor de leerlingen.
Hoe zit het met veiligheid:
Ondanks dat het soms filelopen is (met name op de Nolensstraat), zijn onze
gebouwen wel berekend op deze hoeveelheid mensen. Mocht er sprake zijn van
een calamiteit, waardoor we het gebouw direct moeten ontruimen, dan kan dit
binnen enkele minuten. Het is belangrijk dat u gebruik maakt van de
dichtstbijzijnde (nood) uitgang. Deze zijn voldoende aanwezig (Nolensstraat 7
uitgangen, Noorderhavankade 6). De groene bordjes wijzen u naar de
dichtstbijzijnde nooduitgang. Daarnaast zullen de teamleden van De Margriet
(velen met een bhv diploma) de ontruiming begeleiden. Vanaf dit schooljaar
gaan we 2 keer per jaar een ontruimingsoefening doen.

Herfstgesprekken
Deze week hebben in alle groepen de herfstgesprekken
plaatsgevonden. Tijdens de herfstgesprekken lag de nadruk op
de sociaal & emotionele ontwikkeling, de werkhouding en
taakgerichtheid van de leerlingen. Hoe gaat het thuis, komt
uw kind met plezier naar school, wordt uw kind voldoende
uitgedaagd, is dalton thuis een “way of living”?
De 10 minuten vlogen voorbij…
Vele ouders & teamleden hebben zeer positief gereageerd op
deze nieuwe gespreksronde.

Nationale week van “Kinderen Veilig”
In de week van 17 november is het de nationale week van
"Kinderen Veilig". Overal in het land vinden allerlei activiteiten
plaats om de "Rechten van het Kind " onder de aandacht te
brengen. Ook in Rotterdam!
Op De Margriet wordt er in groep 4 aandacht besteed aan de
week middels het boek "Ik ben de sterkste", van Marianne
Witvliet en Henriette Moll.
Het boek is een themaprentenboek dat kinderen wil helpen om
verwarrende gevoelens te herkennen en hiermee om te gaan.
Moet je een geheim bewaren of juist delen? Kun je wel "nee"
zeggen tegen een volwassene als je in een beklemmende
situatie komt? De boodschap van het verhaal is "deel je geheim,
deel het met een vertrouwd persoon". En ook: "je hoeft niet te
voldoen aan wat een volwassene van je vraagt als het niet klopt
of niet goed voelt."
Het boek zal worden voorgelezen en besproken in de groepen 4.
Wat heel bijzonder is, is dat alle kinderen in groep 4 vervolgens
dit boek van de Gemeente Rotterdam, in samenwerking met het
Sophia Kinderziekenhuis, ontvangen. Wij zouden het natuurlijk
leuk vinden als u ook thuis het boek samen met uw kind nog
eens leest en in gesprek gaat met uw kind over luisteren naar je
gevoel en hoe je in moeilijke situaties reageert!

Gevonden voorwerpen
De verzameling sleutels, brillen, horloges en
sieraden op de foto zijn de afgelopen weken op
de Nolensstraat gevonden.
Alle gevonden voorwerpen worden ingeleverd
bij Corrie, Frank of Angelique. Kleding gaat in de
gevonden voorwerpen bak in de hal
(Nolensstraat en Noorderhavenkade).
Ben je iets kwijt, kom dan even zoeken!

Mijn sport = Volleybal
Mijn naam is Saar uit groep 8B NHK en ik volleybal bij www.houstand.nl
Op dinsdag trainen wij en op zaterdag spelen wij een wedstrijd. Verena (gr.8), Isa (gr.8) en Rosa (gr.8)
zijn ook lid.
Het leukste aan volleybal vind ik dat het met een team is. Het zou leuk zijn als er nog meer kinderen
van Daltonschool De Margriet bij onze club komen, omdat het een leuke sport is met een bal!

Daltononderwijs: van drie principes naar vijf kernwaarden
De Nederlandse daltonidentiteit is altijd gestoeld geweest op drie principes: samenwerking,
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Onderwijs en dus ook daltononderwijs op De Margriet is
constant in ontwikkeling. De veranderingen op het gebied van ontwikkelingspsychologie en
didactische en maatschappelijke inzichten hebben in 2012 geleid tot een kritische bezinning op de
daltonuitgangspunten. Hieruit zijn vijf nieuwe kernwaarden ontwikkeld: samenwerking, vrijheid en
verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.
In de komende nieuwsbrieven zullen we de kernwaarden één voor één de revue laten passeren,
vandaag: effectiviteit (bron: www.dalton.nl):
EFFECTIVITEIT
Dalton is een "Efficiency measure"
Dalton is een maatregel om effectiever te werken: 'a simple and economic reorganization of the
school'. Parkhurst wil met haar Dalton Plan het schoolse leren doelmatiger maken. Daarom zijn effectiviteit en
efficiency al vanaf het begin twee belangrijke begrippen. Effectiviteit en efficiency vooronderstellen
duidelijkheid over de onderwijsopbrengsten. Parkhurst vindt dat het onderwijs een brede functie heeft.
Onderwijs behoort kinderen en jeugdigen ook cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaam en sociaal
verantwoordelijk worden: geoefend in, gewend aan en voorbereid op leven, werken en samenleven. Het
daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Parkhurst wil omwille van
de efficiency leerlingen juist verantwoordelijkheid in handen geven. Zij stelt dat als leerlingen een taak krijgen,
waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, het onderwijs dan veel
effectiever is dan het stilzit- en luisteronderwijs dat zij zelf doorlopen heeft. Parkhurst maakt in haar Dalton Plan
van kinderen als het ware kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren dragen voor het schoolwerk, hun
eigen werk, dat ze in vrijheid uitvoeren.

