18 december 2014
Agenda:
Vrijdag 19 december: alle leerlingen vrij
Maandag 22 december tm vrijdag 2 januari: kerstvakantie.
Donderdag 22 januari: ouderavond diverse onderwerpen.
Woensdag 28 januari: groep 7 + 8 sporthal Noorderhavenkade.

Sova: “aardig doen”
Visitatie Daltonschool De Margriet door de NDV (Nederlandse Dalton Vereniging)
Afgelopen donderdag was het dan eindelijk
zover: de visitatie van de NDV (Nederlandse
Dalton Vereniging). Twee jaar geleden zijn we
ook gevisiteerd. De visitatiecommissie was toen
van mening dat er nog veel te ontwikkelen was
op daltongebied. De licentie kon niet worden
verlengd. Een “hervisitatie over 2 jaar” was
destijds het oordeel.
We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om
het daltononderwijs steviger neer te zetten. Zo is
er een nieuwe taakbrief ontwikkeld die
leerlingen meer ruimte geeft om te plannen. Zijn
er ontwikkelingslijnen beschreven m.b.t. de
kernwaarden zelfstandigheid,
verantwoordelijkheid en samenwerking.
Daarnaast hebben we een opstap gemaakt naar
het evalueren en reflecteren met kinderen.
Genoeg redenen om trots te zijn op wat we de afgelopen twee jaar bereikt hebben. 'Laat zien waar je
trots op bent' was dan ook de insteek van de dag.
Vol enthousiasme hebben leerlingen, teamleden en ouders gepraat met de visiteurs over het
daltononderwijs. Leerlingen uit de kinderraad hebben zelfs een film gemaakt over het
daltononderwijs op De Margriet (zie website www.demargriet.net), Fantastisch!
Het resultaat mag er zijn: een 5-jarige daltonlicentie! Wat 'n fijn gevoel! Een bevestiging dat we de
goede weg zijn ingeslagen met elkaar.
'De basis ligt er. Jullie hebben goud in handen wat betreft leerlingen, ouders en teamleden. Vertrouw
nog meer op je leerlingen en geef ze nog meer zelfsturing. Bouw dat uit.': aldus de
visitatiecommissie.
Een boodschap die we zeker gaan oppakken! Om het goede nieuws te vieren
hebben alle leerlingen en teamleden iets lekkers gekregen.

Kerstfeest 2014
Het kerstfeest 2014 was een groot & gezellig feest. De gebouwen waren prachtig versierd. Op het
schoolplein van de Nolensstraat stond zelfs een Opzoomer-kerstboom, geregeld door de buren van
de Nolensstraat. De kinderen hebben heerlijk gedineerd in de groepen en vele ouders hebben op het
schoolplein Nolensstraat of de patio aan de Noorderhavenkade genoten van een glaasje glühwein en
de nodige hapjes. We willen alle hulp-ouders ontzettend bedanken voor alle hulp de afgelopen
weken met versieren, knutselen en organiseren!

Kerstliedjes zingen op de schoolpleinen. Op deze foto
begeleidt muziekjuf Anouk de leerlingen van de
Nolensstraat.

Kerstdiner in alle groepen. Op deze foto geniet groep 8
Noorderhavenkade van het kerstdiner.

Ontruimingsoefening
Afgelopen dinsdag ging op beide locaties om 13:00 uur het ontruimingsignaal. Gelukkig betrof het
hier een oefening. Dit keer vond de oefening plaats direct na afloop van de overblijf en was
aangekondigd bij alle leerkrachten, overblijfmedewerkers en leerlingen. Alle overblijfmedewerkers
hebben meegedraaid in deze oefening, zodat zij ook weten wat te doen als het gebouw tijdens de
middagpauze ontruimd moet worden. In de 2e helft van dit schooljaar zullen we nog een keer
oefenen. Dit zal een onaangekondigde oefening zijn. Beide locaties waren binnen 5 minuten
ontruimd. Verbeterpunten die tijdens de evaluatie naar boven zullen komen, worden verwerkt in het
ontruimingsprotocol.
Vuurwerkbrillen
Alle leerlingen van De Margriet hebben vandaag (donderdag 18
december) een vuurwerkbril gekregen. Maak er een mooi feest van
op 31 december, maar zet wel je bril op!
Mijn sport = Tafeltennis
Mijn naam is Tibor uit groep 8B NHK en ik tafeltennis bij www.ttvoverschie.nl
Op dinsdag en donderdag trainen wij en op zaterdag spelen wij een wedstrijd.
Het leukste aan tafeltennis vind ik heel lang snel spelen. Het zou leuk zijn als er nog meer kinderen
van Daltonschool De Margriet bij onze club komen, omdat eh het gewoon heel leuk is!

Ouderavond 22 januari 2015
Op donderdagavond 22 januari organiseert Daltonschool De Margriet een ouderavond. Tijdens deze
avond wordt u in de gelegenheid gesteld om in 2 rondes van 30 minuten geïnformeerd te worden
over actuele onderwerpen. De avond start om 19:00 uur, duurt tot maximaal 20:30 uur en zal
plaatsvinden op de locatie Nolensstraat. De onderwerpen zullen we na de vakantie aan u
presenteren, maar blok dit moment voor de zekerheid in uw agenda!
Basketbal jongens en meisjes 1e van
Rotterdam Noord!
Vandaag was het basketbaltoernooi
tegen de andere scholen uit de buurt
voor de groepen 7&8. Het waren
spannende wedstrijden! Er waren
ook veel supporters van onze school.
Ouders, kinderen en veel juffen en
meesters: Sean, Rob, Amanda, Yuri
en Huib. Beide teams zijn 1e van
Rotterdam Noord geworden en zijn
geplaatst voor "the FINAL" in Ahoy
op donderdag 18 juni 2015! Heel
goed gedaan teams, (gym)meester
Marc

