25 juni 2015
Agenda:
Woensdag 1, donderdag 2 en maandag 6 juli: afscheid groepen 8
Vrijdag 3 juli: sportdag
Dinsdag 7 juli: alle leerlingen ontvangen hun zomerrapport.
Vrijdag 10 juli: roostervrije dag, alle leerlingen vrij.
Maandag 13 juli tot en met maandag 24 augustus: zomervakantie.
Dinsdag 25 augustus: eerste schooldag nieuwe schooljaar.
Dinsdag 8 september: informatieavond in alle groepen (uitnodiging volgt)
Sova: “ik heb respect voor anderen”
Vakanties en roostervrije dagen schooljaar 2015-2016
De eerste schooldag na de zomervakantie is dinsdag 25 augustus. U ontvangt aan het begin van het nieuwe
schooljaar de welbekende jaarplanner. Onderstaand een overzicht van de schoolvakanties en extra vrije dagen
voor de leerlingen.
2015:
Maandag 24 augustus: roostervrije dag, laatste dag zomervakantie.
Donderdag 15 tot en met vrijdag 23 oktober: herfstvakantie.
Vrijdag 18 december tot en met vrijdag 1 januari: kerstvakantie.
2016:
Donderdag 18 februari tot en met vrijdag 26 februari: voorjaarsvakantie.
Vrijdag 25 maart tot en met maandag 28 april: paasvakantie.
Maandag 25 april tot en met 6 mei: meivakantie.
Maandag 16 mei: pinkstervakantie.
Vrijdag 17 juni: roostervrije dag.
Vrijdag 8 juli tot en met 21 augustus: zomervakantie.
Oudertevredenheidheidonderzoek / leerlingtevredenheidpeiling
Om goed onderwijs te kunnen blijven geven, is het voor onze school belangrijk om te
weten wat u en de leerlingen van onze Daltonschool vinden. De komende 2 weken
wordt er dan ook onder alle ouders (1 exemplaar per gezin) en alle leerlingen vanaf
groep 5 een tevredenheidonderzoek afgenomen.
Vrijdag 26 juni delen wij de enquêtes uit aan alle oudste kinderen van het gezin.
Controleert u morgenmiddag de rugzak extra goed? U kunt de ingevulde vragenlijst
op school inleveren. Dit kan bij de groepsleerkracht, maar ook in de doos die bij de
hoofdingang staat (beide locaties). In de begeleidende brief staat dat u de ingevulde
enquête binnen 5 werkdagen moet inleveren. Wij hebben de termijn iets verlengd:
uiterlijk woensdag 8 juli inleveren bij de groepsleerkracht of in de doos!
De leerlingpeiling wordt ingevuld door alle leerlingen vanaf groep 5. Dit vindt plaats
op school en zal net zoals de peiling onder ouders anoniem worden verwerkt.
Dank u wel voor het invullen!

Beste ouders, verzorgers en kinderen,
Mijn naam is Liselotte Wuts. Ik ben 28 jaar en woon in Rotterdam.
De afgelopen jaren ben ik als groepsleerkracht werkzaam geweest
op Montessorischool Tuinstad Schiebroek en Montessorischool Jan
Prins.
Vanaf het komend schooljaar kom ik op De Margriet werken, 3
dagen in de onderbouw en 2 dagen in groep 3.
Ik heb veel ervaring met het concept Montessorionderwijs en voel
mij enorm aangetrokken tot het Daltononderwijs. Begin september
start ik dan ook gelijk met mijn Daltonopleiding.
Ik heb nu al zin in het nieuwe schooljaar.
Tot in augustus!
Liselotte

Minervaonderwijs
Hedwig van Schie – coördinator Minervaonderwijs op Daltonschool De Margriet – heeft op 1 mei jongstleden
afscheid genomen van De Margriet. De lessen aan de meer- en hoogbegaafde leerlingen in de zogenoemde
plusklas liggen sinds haar vertrek helaas stil. De afgelopen weken hebben we een sollicitatieprocedure
doorlopen, welke heeft geresulteerd in de aanstelling van Amanda Pereira als specialist / coördinator meer- en
hoogbegaafdheid per 1 augustus 2015. Amanda werkt al enkele jaren op De Margriet als bovenbouwleerkracht.
Amanda heeft veel kennis over het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen. Komend schooljaar gaat zij
tevens een post HBO opleiding: talentbegeleiding volgen. We wensen Amanda enorm veel plezier met haar
nieuwe uitdating binnen De Margriet.

Terugblik ouderfeest…
Het ouderfeest met het thema “cruisemediterrane-party” en een
schoolgebouw wat was omgetoverd tot
de “loveboat”, was weer een daverend
succes. Het organisatiecomité was dit
jaar uitgebreid met enkele verse
krachten. De foto hiernaast geeft u een
een beeld van de omgetoverde school.
De sfeer is niet in een beeld te vangen.
Dit moet u volgend jaar zelf beleven!
Organisatiecomité: enorm bedankt!

De medezeggenschapsraad zoekt een nieuw lid!
Maurits Eykman is tijdens de medezeggenschapsraadvergadering van 21 mei jl. teruggetreden als MR lid. We
willen Maurits bedanken voor zijn inzet voor De Margriet in het afgelopen schooljaar.
Door het vertrek van Maurits is er per direct een plaats beschikbaar in de oudergeleding van de MR. Heeft u
interesse om MR lid te worden, stuur dan een mail naar: m-r@demargriet.nl
De medezeggenschapsraad (MR) adviseert de leiding van de school en beslist mee over zaken als onderwijs,
de organisatie en financiën van de school – dat is haar voornaamste taak. Daarnaast adviseert de MR de
leiding van de school over bijvoorbeeld de vaststelling van het lesrooster en de begroting.
In de MR zitten vijf ouders (waaronder de voorzitter) en vijf leerkrachten.
De MR vergadert in het schooljaar elke zes weken.
Wilt u eerst nog meer informatie over wat de MR doet en wie de leden van de MR zijn? Informatie over de MR
is te vinden in het menu onder de knop 'organisatie' op www.demargriet.nl
Vragen? Opmerkingen?
Heeft u ideeën of suggesties waarvan u graag wilt dat deze in de MR besproken worden, dan horen wij dit
graag!
De MR heeft een postvak in de docentenkamer en een e-mailadres: m-r@demargriet.nl.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor de MR, dan kunt u natuurlijk ook een van de leden van de MR
aanspreken.
Persbericht gemeente Rotterdam:
Daltonschool De Margriet wint The Final
Ruim drieduizend jonge sporters op Rotterdamse sportevenement
Ruim drieduizend jeugdige sporters en evenzoveel supporters hebben van de dertiende editie van The Final in
Ahoy Rotterdam een geslaagd sportief evenement gemaakt. Bij de leerlingen van Daltonschool De Margriet
was de feestvreugde groot. Deze basisschool uit de wijk Blijdorp wist de eerste plaats te veroveren en mocht
de wisselbeker mee naar huis nemen.
De finalisten die in Ahoy met elkaar de strijd aangingen hadden zich via verschillende voorrondes in de
deelgebieden gekwalificeerd voor de finales. Kinderen van ruim 100 verschillende Rotterdamse scholen
betraden in Ahoy het strijdtoneel in dertien verschillende sporten. Het was uiteindelijk Dalton De Margriet uit
Noord die de meeste podiumplekken had verdiend en daarmee de wisselbeker in de wacht sleepte.
In aanloop naar een aantal belangrijke sportevenementen, zoals het WK Beachvolleybal, het EK Volleybal
Dames het NK Turnen, de doorkomst van de Tour de France, het ABN AMRO World Tennis Tournament maar
ook het Rotterdams Kampioenschap Stoepranden, konden de kinderen tijdens The Final kennismaken met deze
sporten.
In het entertainmentgedeelte was ruimte voor muziek, artiesten en dans.

Plezier in sport en bewegen
De doelstelling van het evenement is om actieve basisschooljeugd een platform te bieden waarop zij hun
sportieve prestaties met elkaar kunnen meten en ontwikkelen en inactieve jeugd te stimuleren tot meer
bewegen. Een belangrijk aspect van het evenement is plezier hebben in sport en bewegen.
Meer info: www.rotterdam.nl/thefinal

Schoolplein Noorderhavenkade
Eva Bes (ouder van 2 van onze leerlingen) zet
zich al geruime tijd in om de schoolpleinen te
onderhouden en wat groener te laten zijn.
Enkele weken geleden heeft zij op de
Nolensstraat wilgentenen geknipt en hiervan
op het schoolplein van de Noorderhavenkade
een iglo en een tunnel gebouwd.
Met een grondboor heeft zij flinke gaten
gemaakt, waarna de wilgentenen 50 centimeter
diep onder de grond konden wortelen.
Inmiddels hebben de tenen weer volop
bladgroei en zijn de iglo en tunnel bedekt met
blad.
Eva, enorm bedankt voor dit creatieve idee en
je inzet om het plein op de Noorderhavenkade
wat groener te laten zijn.

Herhaald bericht: Zomerrapport, Rapportgesprekken en adviesgesprekken voor de leerlingen uit groep 7
Het is dan nog geen zomer maar de zomerrapporten zijn al wel aantocht! Volledigheidshalve willen we u alvast
op de hoogte brengen over wanneer u wat kunt verwachten.
De Zomerrapporten
Het zomerrapport geven de leerkrachten op dinsdag 7 juli mee aan uw kind(eren). In dit rapport treft u zoals
gebruikelijk aan het eind van het schooljaar een uitdraai van de Citoresultaten.
Indien nodig zal de leerkracht van uw kind nog een afspraak maken voor een gesprek. In week 27 of 28 kan het
dus zijn dat de leerkracht nog een afspraak met u maakt. Zo niet dan zijn er geen bijzonderheden en kunt u het
rapport verwachten op dinsdag 7 juli.
De Adviesgesprekken Voortgezet onderwijs
Voor de kinderen uit de groepen 7 zal er nog wel een gesprek plaats vinden. Niet zozeer over het laatste
rapport (behalve als dit nodig is). Maar het gesprek zal wel gaan over het voorlopig advies voor het voortgezet
onderwijs. Deze gesprekken zullen maandag 29 juni en dinsdag 30 juni plaats vinden. De betreffende
leerkrachten zullen u hier verder van op de hoogte brengen.

Datum
Week 27 / week 28

Maandag 29 juni en
dinsdag 30 juni
Dinsdag 7 juli

Wat
Eindgesprekken met ouders over het
Zomerrapport op verzoek van de leerkracht of
op verzoek van de ouder
Voorlopig advies gesprekken voortgezet
onderwijs
De leerkracht geeft het Zomerrapport mee aan
uw kind(eren)., inclusief uitdraai van de Cito

Wie
Alle groepen behalve de groepen 7

Groepen 7
Groep 1 t/m 8

Leerlingen Daltonschool De Margriet geven concert in De Doelen
Maandag 22 juni hebben de leerlingen uit de groepen 6 van Daltonschool De Margriet samen met leerlingen
van ander Ikei scholen en het Rotterdams Philharmonisch Orkest een concert gegeven in De Doelen. Het was
voor de leerling – na een jaar muziekles – een geweldige ervaring.
Onderstaand artikel stond in de krant.

Ingezonden artikel van Maarten
Hallo allemaal, ik heet Maarten en ik ga jullie wat vertellen over mijn scouting. Ik zit bij de Calandtroep, dit is
een watergroep aan de Noorderkanaalweg nummer 26 (net naast het Rozenlaanviaduct). Ik ga er elke zaterdag
naar toe. Scouting is gezond voor je, want je sport er heel veel. Het is er ook erg leuk omdat je spelletjes speelt
en je krijgt er ook vrienden en vriendinnen. Maar je leert er ook van want je leert hoe je vuur moet maken,
knopen, zeilen en nog veel meer. Er is ook een keer per jaar een open dag, je kan daar heel
veel leuke dingen doen zoals: hamburger maken, varen in een speedboot, broodjes bakken
boven een kampvuur en knopen. Ook dit jaar is er weer een open dag op 22-8-2015. Voor
meer informatie kijk dan op www.Calandtroep.com

