28 mei 2015
Agenda:
Maandag 1 juni tot en met donderdag 4 juni: avondvierdaagse
Maandag 8 juni tot en met vrijdag 12 juni: kamp groep 8
Woensdag 10 juni: mailing groepsindeling + leerkrachten
Donderdag 11 juni: bespreken groepsindeling met leerlingen
Donderdag 18 juni: Groepen 7 en 8 Finals in Ahoy
Vrijdag 19 juni: roostervrije dag, alle leerlingen vrij
Vrijdag 19 juni: ouderfeest
Maandag 22 juni: Ikei concert in De Doelen
Vrijdag 3 juli: sportdag

Sova: “ik heb respect voor anderen”
Daltononderwijs op De Margriet: Samenwerken in groep 6 NHK
Het maandblad maken is soms moeilijk als je met zo veel kinderen bent, maar je komt er wel altijd
uit. We beginnen meestal met de taakverdeling. Als we dat klaar hebben beginnen we met het
schrijven van ons onderwerp. Dan bespreken we nog met ze allen of we genoeg informatie hebben
gezocht en ook genoeg boeiende informatie hebben. Als we daar mee klaar zijn dan controleren we
de spellingsfouten. En als we geen spellingfouten meer hebben gaan we het uitprinten. Het moet ook
nog 25 keer gekopieerd worden en dat doen we ook samen de ene keer doe ik het en de andere keer
iemand anders. Er is ook een krantenbak die we ook samen hebben gemaakt. Ik maakte de bak en de
andere zeiden hoe hij er uit moest zien en ze verzameld ook materiaal. Toen het klaar was, was het
grote moment aangekomen het eerste maandblad van groep 6a. We hadden er genoeg voor
iedereen. Het was een groot succes. We hebben ook veel plezier in het maken van het maandblad.
We vinden het ook leuk als iedereen van ons maandblad geniet want dat zegt dat het maandblad
succesvol is. We hebben niet alleen maar dingen geschreven , maar ook leuke spelletjes zoals een
woordzoeker of doolhoven en als er feestdagen aankomen maken we een onderwerp over die
feestdagen.
Sterre, Simon , Pien, Fleur , Kyra. Groep 6 NHK

Goededoelendag: Dubbel geslaagd feest!
Op 24 april was het dubbel feest op school: de
Koningsspelen en de Goededoelendag vielen op
dezelfde dag. Aan het begin van de dag deden alle
leerlingen samen op het schoolplein de Energiedans, er
was de weken daarvoor hard geoefend. In de
middag hebben alle leerlingen heel hard gewerkt om
geld in te zamelen voor My Breath My Music, een
stichting die het kinderen met een
motorische beperking mogelijk maakt een
muziekinstrument te bespelen. In alle klassen waren
verschillende activiteiten en er was op veel plekken iets
lekkers te eten en te drinken te krijgen. Eigenlijk
hadden we deze dag de enige echte koningin bij ons op
school, namelijk Qeuzaida. Zij betoverde op beide
locaties haar publiek met de Magic Flute. Veel
leerlingen wilden haar handtekening. De
Goededoelendag heeft met wat afrondende extra
donaties het mooie bedrag van € 3.750 opgeleverd. Een
schitterende prestatie die de leerlingen met elkaar
hebben neergezet en waar My Breath My Music heel
blij mee is. Ruud van der Wel, de man van de Magic
Flute, noemde dit in zijn eerste reactie een fantastisch
bedrag. Het fotoverslag dat zijn collega Jan Bos van
deze middag heeft gemaakt, wordt als bijlage bij deze
nieuwsbrief gevoegd. We willen Quezaida en haar
moeder, Ruud, Jan en alle leerlingen, leerkrachten en
ouders die zich hebben ingespannen om van deze dag
een succes te maken heel hartelijk danken voor hun
inzet en het schitterende resultaat!
Onderaan deze nieuwsbrief nog een fotocollage van My
Breath My Music.
Commissie Koningsspelen / Goededoelendag 2015
Heel veel hulpouders gezocht voor de sportdag vrijdag 3 juli 2015!
Net als voorgaande jaren organiseren wij weer de jaarlijkse sportdag: voor de kleutergroepen op
het schoolplein van de Nolensstraat en voor de midden- en bovenbouw bij Nenijto.
Mede dankzij de inzet van veel hulpouders is het altijd een groot succes!
Vanaf dinsdag 26 mei hangen er op de deuren van de
groepen inschrijflijsten, waarop u kunt aangeven of u
komt helpen. Een email sturen kan ook: onderbouw:
jan.van.beek@demargriet.nl midden- en bovenbouw:
marc.labordus@demargriet.nl
Met sportieve groet,
De sportdag commissie

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 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 Voorgezet 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 voorgezet 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

ARTSTART
Artstart is het initiatief van Gosia Porai en Marleen Heidweiller (allebei moeders van kinderen op de
Margriet) om kinderen van de Margriet extra naschoolse creatieve lessen te geven. Zij geven op
donderdagmiddag teken- en kunstles waarbij ze introducties geven in verschillende teken- en 3D
technieken zoals schetsen, perspectief tekenen, arceren, vouwtechnieken en collages maken. Zij
vinden het erg leuk om de kinderen te begeleiden in het ontwikkelen van hun creativiteit en fantasie.
Momenteel hangen er verspreid door de school tekeningen die gemaakt zijn tijdens de Artstart
lessen!
Door de hoeveelheid interesse/aanmeldingen en enthousiaste reacties van de kinderen is het plan
om hier volgend jaar mee door te gaan ! Mocht je als ouder ook een idee hebben voor een workshop
of curcus of wil je je zoon of dochter aanmelden voor volgend jaar, mail dan naar artstartmargriet@hotmail.com

ModeLab
Naast Artstart is onlangs Stefanie Kuyl,
geassisteerd door Sandra Mellaart, gestart met
het ModeLab met als thema 'Upcycle T-shirt' .
Op woensdagmiddag transformeert ze met 13
kinderen van groep 5 t/m 8 tweede hands Tshirts door middel van knoop- en kniptechnieken
in accessoires en tops.
Binnenkort de trendsetters van de Margriet !

Mijn sport = Hockey
Mijn naam is Jeske uit groep 6A NHK en ik hockey bij www.hcrotterdam.com
Op woensdag en vrijdag trainen wij en op zaterdag spelen wij een wedstrijd. Sylke, Kyra, Jade en Iris
zijn ook lid.
Het leukste aan hockey vind ik lekker rond rennen. Het zou leuk zijn als er nog meer kinderen van
Daltonschool De Margriet bij onze club komen, omdat ja, dan gaat iedereen het doen!

Zangles bij Zangschool Suoni in Blijdorp
Hallo, mijn naam is Marleen de Bruijn en ik ben zangdocente. In
2010 ben ik begonnen met het geven van zangles aan kinderen en
volwassenen en in februari 2014 ben ik in Rotterdam mijn eigen
zangschool gestart: Zangschool Suoni. Ik ben blij te vermelden dat ik
sinds kort ook een leslocatie heb in Blijdorp bij de Statensingel om
de hoek van Daltonschool De Margriet. Mocht u interesse hebben in
zangles voor uw kind of voor uzelf, kom dan gerust een keertje langs
voor een proefles. Voor meer informatie verwijs ik graag door naar
mijn website: www.ZangschoolSuoni.nl

Nieuwe top 5 piepjestest mei 2015!
Daar is die dan eindelijk, de nieuwe top 5 piepjestest mei 2015! Ook bij de leerlingen die niet in de
top 5 zijn gekomen, zijn er mooie scores behaald. Goed gedaan! In december 2015 is de volgende.
Blijf veel sporten en gezond eten!
(Gym)meester Marc

