23 april 2015
Agenda:
Vrijdag 24 april: koningsspelen en goededoelendag
Maandag 27 april tot en met vrijdag 8 mei: meivakantie
Donderdag 14 tot en met vrijdag 15 mei: hemelvaartvakantie
Maandag 25 mei: Pinksteren
Vrijdag 19 juni: ouderfeest
Maandag 22 juni: Ikei concert in De Doelen

Sova: “omgaan met ruzie”
Wij wensen iedereen een hele
gezellige en zonnige
meivakantie!
Team Daltonschool De Margriet

Daltononderwijs op De Margriet: Samenwerking in onderbouw C
In onze groep werken we veel
samen; niet alleen tijdens het
werken aan de taken, maar we
werken ook samen aan een goede
en gezellige sfeer in de groep: we
hebben respect voor elkaar en we
zijn er voor elkaar: om elkaar te
helpen, te troosten, complimenten
te geven; we voelen ons
verantwoordelijk voor ons maatje.
Afgelopen dinsdag 21 april was het
zulk heerlijk lenteweer en spontaan
ontstond er bij een groepje het plan
om buiten in de zandbak een hele
grote zandtaart te maken; juf Ruth
heeft er een mooie foto van
gemaakt en je ziet, dat de kinderen
De zandtaart is inmiddels verdwenen...,maar het ging
trots zijn op het resultaat.
tenslotte om de blijheid van het samenwerken.
Namens groep 1/2C van juf Ruth en juf Elisa.

DUBBEL FEEST OP 24 APRIL 2015
Op vrijdag 24 april vieren we op De Margriet dubbel feest: we organiseren
de koningsspelen en de goededoelendag dit jaar op dezelfde dag (zie nieuwsbrief 9 april 2015).
Programma
Het programma voor de dag is als volgt:
8.30 - 9.00 Normale start van de dag in de eigen klas
9.00 - 9.30 Start Koningsspelen: Energie! op het schoolplein
9.30 - 9.45 Iedereen terug naar eigen klas
9.45 - 11.15 Koningsspelen in eigen klas: sport- en spelactiviteiten
11.15 - 12.00 Voorbereidingen treffen voor Goededoelendag
12.00 - 13.00 OVERBLIJF
13.00 - 14.30 Goededoelendag
14.30 - 15.00 Opruimen
Het is handig als de kinderen die dag van huis wat kleingeld mee krijgen, zodat zij tijdens de
goededoelendag iets kunnen kopen en zo hun bijdrage kunnen doen aan het goede doel. Ouders die
de goededoelendag willen bezoeken, kunnen aansluiten vanaf 13.30. Voor de kleuters in overleg met
hun leerkracht mogelijk iets eerder, zodat zij onder begeleiding in groepjes door de school kunnen
lopen.
Ieder kind kan leren lezen
Maaike Rekers van “Kind-met-zelfvertrouwen” geeft maandagavond 11 mei 2015 een gratis
informatieavond "Ieder kind kan leren lezen", voor ouders van kinderen die moeite hebben met
leren lezen.
Maaike is momenteel bezig met een bijzondere opleiding in Wuppertal Duitsland om kinderen die
moeite hebben met leren lezen nog beter te kunnen helpen. Binnenkort wordt in Rotterdam het
eerste officiële “Leesnest” van Nederland opgezet, speciaal om kinderen gemakkelijker te leren
lezen.
In het kort:
Leren lezen is in onze maatschappij ontzettend belangrijk. Wie niet lezen kan ligt er uit. Alle scholen,
alle opleidingen, alle vakken zijn opgebouwd op -het kunnen lezen-. Lezen is het vertrekpunt voor
alles. Hoe eerder je dat leert, hoe beter het is.
De kinderen leren in het “Leesnest” met behulp van de Rabanus-Methode met vingertekens lezen.
Deze vingertekens zijn niet gelijk aan de tekens die gebruikt worden bij doven of slechthorenden.
Deze tekens zijn speciaal ontwikkeld voor die groep kinderen die het leren lezen op de gewone
schoolse manier niet lukt, of maar zeer moeizaam het zich eigen maakt. De vingertekens zijn
eenvoudig en worden voor het gezicht uitgebeeld tijdens het lezen. Zo komt het leerproces sneller
op gang.
Kinderen die zwak zijn met lezen en op school nog amper kunnen meekomen kunnen met deze
bijzondere manier van leren lezen geholpen worden. De lessen zullen plaats vinden in huiselijke sfeer
zonder cijfers of prestatiedruk.
Vaak hebben ouders met hun kinderen al een heel traject achter de rug en vragen ze zich af “waarom
kan mijn kind niet lezen? Kan mijn kind überhaupt wel leren lezen?” Bij het lezen in het “Leesnest” is
altijd een van de ouders aanwezig. Zo zien de ouders hoe alles in zijn werk gaat en zien ze direct de

vorderingen van hun kind. De hele familie komt hierdoor in een positieve spiraal terecht. En dat is erg
belangrijk voor deze kinderen. “Papa en mama zien hoe goed ik lezen kan.”
"Ieder kind kan leren lezen".
Tijd : inloop vanaf 20.30, aanvang 20.45. Verwachte eindtijd 21.45.
Locatie: De Savornin Lohmanlaan 77b Rotterdam.
Graag van te voren aanmelden op info@kind-met-zelfvertrouwen.nl

