19 -9 - 2014
Agenda:
Dinsdag 30 september: laatste dag om een Margriet shirt te bestellen
Dinsdag 30 september: na schooltijd versieren voor de kinderboekenweek
Woensdag 1 tm vrijdag 10 oktober: kinderboekenweek
Dinsdag 7 & woensdag 8 oktober: kinderboekenmarkt
Maandag 13 oktober: schoonmaakmiddag in alle groepen (na schooltijd).
Donderdag 16 & vrijdag 17 oktober: roostervrije dagen (alle leerlingen vrij)
Maandag 20 tm vrijdag 24 oktober: herfstvakantie

Sova: “Ik heb respect voor anderen”

Welkom Thomas
Juffrouw Ireen is op woensdag 17 september
bevallen van een zoon: Thomas.
Namens alle leerlingen, ouders en teamleden
van De Margriet: van harte gefeliciteerd!

Wethouder Eerdmans geeft startsein voor excursies naar het Rotterdams Platteland
Wist je dat je op een steenworp afstand van Rotterdam kunt vlotten bouwen, schapen aaien, appels
plukken en vogels spotten? Op donderdagochtend 18 september gaf wethouder Joost Eerdmans
(buitenruimte) het startsein voor de eerste excursie van het project De Stad Uit bij OBS Daltonschool
De Margriet.
Op stap met de schaapherder
De leerlingen van groep 8 gingen samen met schaapherder Martin Oosthoek op excursie bij de
Ackerdijkse Plassen met de boswachters van Natuurmonumenten. De leerlingen verzamelden zich
rond 08.15 uur op het schoolplein. Wethouder Joost Eerdmans kwam op bezoek en ging in gesprek
met enkele leerlingen. Ook op het schoolplein was het buitengevoel volop aanwezig met een huifkar
en een koe. Een van de leerlingen interviewde wethouder Joost Eerdmans over De Stad Uit. Daarna
zwaaide de wethouder de kinderen uit toen ze met de huifkar vertrokken naar hun excursie.
Over De Stad Uit
Het project De Stad Uit biedt excursies voor schoolklassen en kinderen met hun ouders naar het
Rotterdams platteland. Hierdoor ervaren kinderen en hun ouders uit stenige wijken weer wat spelen
in de natuur is en dit draagt bij aan hun ontwikkeling. Kinderen krijgen een natuurervaring om niet te
vergeten zoals struinen door de duinen, sporten, klimmen en klauteren in het bos en slootje
springen.

De Stad Uit is de Rotterdamse vertaling van het Groen Doet Goed programma van het Instituut voor
Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) in samenwerking met Provincie Zuid-Holland en de tien
steden Alphen aan den Rijn, Delft, Den Haag, Dordrecht, Gouda, Leiden, Rotterdam, Schiedam,
Zoetermeer en Zwijndrecht. De gemeente Rotterdam is opdrachtgever en deels financier van de Stad
Uit. De gemeente biedt natuurlessen en het Lekker Fit! programma aan en De Stad Uit koppelt hier
een leuke excursie aan.
Lees dit bericht op de website.

KINDERBOEKENWEEK 2014: van 1 t/m 12 oktober
Dit jaar wordt de 60e Kinderboekenweek gevierd. Een traditie, die op De Margriet nooit ongemerkt
voorbij gaat… En zeker dit jaar niet, want het thema is: “Lang zal je lezen!” Een feestelijk thema
verdient ook een feestelijke verwerking. Wij noemen het dan ook “Het Letterfeest van De Margriet”.
Met dit thema Feest! vieren we niet alleen de zestigste verjaardag van de Kinderboekenweek, maar
ook dat Kinderen voor Kinderen 35 jaar bestaan. Samen hangen we de slingers op met het themalied
Feest:
Want het is feest – feest – feest.
Zoals er nooit een is geweest.
Ja het is feest – feest – feest.
En we feesten als een beest.
Want het is feest – feest – feest.
Zing en dans maar lekker mee.
Ja het is feest – feest – feest.
En we feesten met elkaar.

Als werkgroep zijn we al enthousiast aan het voorbereiden. Ook zijn we, met hulp van de IKEIdocenten: juf Anouk en juf Mareille feestelijke liederen aan het instuderen naast het Kinderen voor
Kinderen lied.
Hoewel de Kinderboekenweek pas 1 oktober begint, willen we nu al uw aandacht vragen voor enkele
belangrijke data:
- Dinsdag 30 september versieren we beide locaties, dus zowel op de Nolensstraat als op de
Noorderhavenkade, van 19.30 tot 21.00 uur. We kunnen heel veel hulp gebruiken met het ophangen
van de slingers en dergelijke.
- Woensdag 1 oktober is de feestelijke opening voor alle groepen in de grote gymzaal aan de
Nolensstraat. Het is alleen voor de kinderen, we hebben te weinig plaats voor alle ouders, behalve de
ouders die meehelpen opbouwen en afbreken.

- Vanaf maandag 6 oktober tot vrijdag 10 oktober gaan de kinderen van de bovenbouw voorlezen
aan de kinderen van de midden- en onderbouw.
- Dinsdag 7 oktober is de jaarlijkse boekenmarkt, wederom verzorgd door boekhandel Bensmann en
Blankstein! Van 15.00-16.00 uur op beide locaties. Alleen op de Nolensstraat is het mogelijk om te
pinnen!
10% van de opbrengst gaat naar school. Hier kopen wij dan weer nieuwe boeken van voor onze
bibliotheken.
- Woensdag 8 oktober is er van 12.00-13.00 uur op de Noorderhavenkade
en van 12.00-13.30 uur op de Nolensstraat gelegenheid om boeken te kopen.
Er kan alleen op de Nolensstraat gepind worden!
- Vrijdag 10 oktober sluiten wij met alle groepen dit feestelijke Letterfeest op gepaste wijze af.
Waarom wij de Kinderboekenweek zo belangrijk vinden?
Omdat het een prachtige aanleiding is om van de leeslessen iets bijzonders te maken. Leesplezier te
bevorderen en kinderen helpen meer ervaren lezers te worden. Een thema dat volop aanleiding
geeft om met kinderen de verhalen in te duiken, om illustraties te ontdekken en de ruimte van de
eigen verbeelding te exploreren.
Uit verschillende studies is gebleken, dat je van lezen niet alleen slimmer, maar ook aardiger wordt:
het bevordert het empathisch vermogen.
Wij willen er in elk geval een bijzonder feestelijke week van maken en we hopen dat u net zo
enthousiast geworden bent als wij al zijn!
Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Kinderboekenweek.
De doorgeefposter groep 5aNHK
Op het prikbord in de hal van de
Noorderhavenkade hangt een prachtige
“doorgeefposter”. Celine vertelt
enthousiast hoe een doorgeefposter
wordt gemaakt: “alle leerlingen krijgen
een tekenvel met hokjes. Je mag een
tekening maken in 1 van de hokjes. Als de
meester “doorgeven” roept, schuif je het
vel door naar je buurman. Op het nieuwe
vel maak je ook een kleine tekening. Zo
gaat het door tot alle vakjes zijn getekend.
Plak de vellen aan elkaar en je hebt een
prachtige poster”.

Reminder: Alleen in de maand september: Nike Daltonschool De Margriet shirt bestellen!
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 €15. 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 2015 herhaald!

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: samenwerking:
S A M E N W E R K I N G "The school functions as a social community"
Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en
bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Een daltonschool is ook
een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen
samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te
gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in
samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen
bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als
leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op
de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een
medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren
van een meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap.
Een daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering.

