4 december 2014
Agenda:
Vrijdag 5 december: Sinterklaasfeest: continurooster, alle leerlingen 13:30 uur vrij.
Woensdag 10 december: 13:30 uur knutselen in speellokaal Noorderhavenkade.
Donderdag 11 december: Visitatie Daltonschool De Margriet door Nationale Dalton Vereniging
Maandag 15 december: kerstmiddag voor de kleuters Nolensstraat door studenten Zadkine
Week van 15 december: schoonmaak in alle groepen
Woensdag 17 december: kerstdiner start activiteiten: 16:45 uur.
Woensdag 17 december: groep 7 & 8 voetbaltoernooi
Vrijdag 19 december: alle leerlingen vrij
Maandag 22 december tm vrijdag 2 januari: kerstvakantie.

Sova: “ik luister naar anderen”
Herbenoeming binnen de MR
Annemarieke van Ettinger - van Herk is sinds november 2012 lid van de MR en vanaf januari 2013 is
zij eveneens voorzitter. De zittingstermijn van twee jaar is inmiddels verstreken. Annemarieke heeft
zich opnieuw verkiesbaar gesteld. De huidige leden van de MR zien graag dat Annemarieke ook de
komende 2 jaar voorzitter van de MR is, maar natuurlijk kunnen andere ouders zich ook verkiesbaar
stellen. Mocht je geïnteresseerd zijn, stuur dan voor 20 december 2014 een e-mail
naar m-r@demargriet.nl
Visitatie Daltonschool De Margriet door de NDV (Nederlandse Dalton Vereniging)
Donderdag 11 december wordt De Margriet gevisiteerd door de NDV. Vier leden van de NDV komen
het daltononderwijs op De Margriet beoordelen. Sinds de laatste visitatie (twee jaar geleden) is er
hard gewerkt om de daltonkwaliteit verder te ontwikkelen en te borgen in ons onderwijs.
We rekenen erop dat de visiteurs de kwaliteit zullen ervaren en ons daltoncertificaat gaan verlengen
met vijf jaar.
De drie bekende daltonpijlers zijn aangevuld met twee nieuwe pijlers. We spreken overigens niet
meer van pijlers, maar van kernwaarden:
Samenwerking, Verantwoordelijkheid, Zelfstandigheid, Reflectie & Effectiviteit
In de nieuwsbrief besteden we wekelijks aandacht aan één van de kernwaarden.
Alle kernwaarden zijn door het team van De Margriet omschreven in een doorgaande dalton
ontwikkelingslijn (DOL): hoe ziet samenwerking eruit in groep drie en wat verwachten wij van onze
leerlingen in groep acht? Deze doorgaande lijn is op schoolniveau geborgd in een Daltonbeleidsplan
en op leerling niveau in weektaken. Door middel van onze eigen ontwikkelde daltonposters, maken
we de DOL zichtbaar in de school.

In het visitatierapport van 2012 stond communicatie genoteerd als aandachtspunt. Door de
daltonposters, de website (http://www.demargriet.net/dalton), de aandacht voor dalton tijdens
ouderavonden en de nieuwsbrieven, hopen wij ook de communicatie over dalton te hebben
verbeterd. Dalton als “way of living” is ook tijdens de herfstgesprekken aan de orde gekomen.
De visitatiecommissie zal gedurende de dag alle groepen bezoeken en met alle geledingen binnen de
school praten (teamleden, ouders, Boor als bevoegd gezag en natuurlijk de leerlingen).
We gaan vooral laten zien dat we trots zijn op Daltonschool De Margriet. Trots het onderwijs, de
ouders, de teamleden en natuurlijk de leerlingen. We houden u op de hoogte!
Er wordt nog een laatste hand gelegd aan de posters, maar hierbij vast een concept ontwerp:

Opknappen bankje Noorderhavenkade
De bank op het schoolplein van de
Noorderhavenkade verdient een opknapbeurt.
Welke handige ouder zou dit voor ons willen
doen?
Mocht u die handige ouder zijn, wilt u dan
contact opnemen met Angelique van Santen
(conciërge NHK)?
angelique.van.santen@demargriet.nl

Brief van de kerst-werkgroep:
Vrijdag 5 december na 14.00 uur versieren van de gangen
Woensdagmiddag 10 december kunnen de kinderen (en hun ouders) van beide locaties
kerstversiering maken voor in de kerstbomen. Dit wordt georganiseerd door Gosia en Sabine, twee
ouders uit de kerstcommissie. Tijd: tussen 13.30 tot 17.00 uur (vrije inloop)
Plaats: speellokaal van de Noorderhavenkade.
Per email inschrijven. poria.gosia@gmail.com (ouder ns) sh@sabineheine.com (ouder nhk)
Kerstdiner
Maandag 8 december: inschrijflijsten voor het diner en voor de hulpouders hangen bij de lokalen.

De lijsten zijn verdeeld in voor- hoofd- en nagerecht en drinken. Wat betreft de warme en koude
gerechten: op school bestaat niet de mogelijkheid om dit op te warmen, ook de vriesruimte is
beperkt.
Omdat iedereen één gerecht maakt hoeft u niet voor alle kinderen van de groep iets te maken.
Dinsdag 16 december:
Inleveren in de groep: bord, beker, bestek in een plastic tas met naam. Iets dat licht geeft voor
bij het “pleinzingen” bv een fietslampje, led lampje, een kerstmuts met een lichtje,
Woensdag 17 december:
16.45 uur kinderen en eten aanwezig in de groep.
16.55 uur “pleinzingen”.
17.15 uur kerstdiner .
Ouders kunnen bijpraten op het schoolplein met muziek, glühwein, chocomelk en een hapje.
19.00 uur kinderen ophalen.
19.30 opruimen van het plein
Donderdag 18 december vanaf 8.30 tot 12.00 uur opruimen van alle kerstversiering.
Hulpouders gezocht voor:
Vrijdag 5 december na 14.00 uur versieren van de school
Donderdag 11 december 15.00 uur ophangen van de geknutselde kerstversiering in de bomen.
Woensdag 17 december 15.00 uur voorbereiden van de glühwein ed. voor ’s avonds.
locatie Nolensstraat en Noorderhavenkade.
Wie heeft er een vuurkorf?
Wie maakt er soep (2 pannen voor de nhk en 4 pannen voor de NS)?
Wie verzorgt de muziek (zelf spelen, zingen of draaien op de pleinen)?
19.30 opruimen van het plein!
Donderdag 18 december vanaf 8.30 tot 12.00 uur opruimen van alle kerstversiering.
Vergeet u niet op te geven dit kan op de lijsten bij de lokalen of per email:
We gaan er samen een mooi kerstfeest van maken!
Kerstgroetjes van de kerstcommissie:.
Juf Rita, Juf Bonnie, Juf Brenda
de ouders van de Noorderhavenkade: Alex, Susanne en Sabine: sh@sabineheine.com
de ouders van de Nolensstraat; Annelies, Liselore, Nicolette en Gosia poria.gosia@gmail.com
Mijn sport = Voetbal
Mijn naam is Arman uit groep 5A NHK en ik voetbal bij www.rksvleonidas.com
Op woensdag trainen wij en op zaterdag spelen wij een wedstrijd. Rico (gr.5), Rogelio (gr.6) en
Jamilio (gr.6) zijn ook lid.
Het leukste aan voetbal vind ik verdedigen. Het zou leuk zijn als er nog meer kinderen van
Daltonschool De Margriet bij onze club komen, omdat het heel leuk is!

Medailleregen voor Daltonschool De Margriet!
Vandaag organiseerde "Sport & Recreatie Rotterdam Noord" het schaak-, dam- en
tafeltennistoernooi. Veel van onze leerlingen uit groep 7&8 deden mee aan dit toernooi. En met
succes! Bruno werd 1e bij schaken en Amina 3e. Taïna werd 1e bij tafeltennis en Luka 3e. En ook bij
dammen mooie resultaten: Oumaima 1e, Bastiaan 2e en Yassine 4e. Bijna al deze kinderen stromen
door naar "the FINAL" in Ahoy op donderdag 18 juni 2015!

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: reflectie (bron: www.dalton.nl):
REFLECTIE
"I would be the first to hear welcome criticism"
Reflexiviteit, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen belangrijk. Op veel
daltonscholen maken leerlingen vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten.
Achteraf wordt hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven en worden in gesprekjes regelmatig de
inschattingen vooraf en de feitelijke beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. In zulke gesprekjes kan er
dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit waarom een kind steeds de rekenopgaven in de
weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze (achteraf) blijken te zijn. Op andere aspecten van het werken in de
klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken
en het samenwerken opgebouwd. Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is
op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent die werkt op een daltonschool reflecteert op zijn/haar
onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het
daltononderwijs voortdurend plaats.

