5 maart 2015
Agenda:
Donderdag 26 maart: schoolfotograaf
Maandag 30 tm donderdag 2 april: groep 7 op kamp
Donderdag 2 april: paasontbijt
Vrijdag 3 april en maandag 6 april: leerlingen vrij: paasvakantie
Vrijdag 19 juni: ouderfeest

Sova: “opkomen voor jezelf”
Welkom Kiki
Juf Britt is woensdagochtend 4 maart vroeg in de ochtend
bevallen van een prachtige en gezonde dochter.
Van harte gefeliciteerd en vooral: welkom Kiki

OUDERFEEST op vrijdag 19 juni!
Er gingen geruchten dat het organisatiecomité dit jaar geheel van De Margriet zou verdwijnen en dat het
ouderfeest een vroege dood zou sterven. Niets is minder waar: er is voor verjonging en vernieuwing gezorgd en
inmiddels is een vliegende start gemaakt met de planning van de achtste editie van dit jaarlijks terugkerend
spektakel! Houd facebook, nieuwsbrief en website in de gaten voor meer informatie over thema, sfeer en
programma.
Noteer vast in de agenda's, regel nu die oppas en zeg dat vakantieweekeinde af: op vrijdag 19 juni ben je
welkom!
Mijn sport = Ballet
Mijn naam is Annabel uit groep 3B en ik doe ballet bij www.eviteskids.nl
Op zaterdag trainen wij. Stella S (gr.3), Tilia (gr.3) en Stella H (gr.3) zijn ook lid.
Het leukste aan ballet vind ik alles. Het zou leuk zijn als er nog meer kinderen van Daltonschool De Margriet bij
onze club komen, omdat het leuk is en goed voor je spieren is!

Lekker buiten spelen!
Wist u dat het groene schoolplein aan de Nolensstraat het oudste en eerste groene schoolplein is in
Nederland? Het plein (aan de voor- en achterzijde) is bijna 15 jaar geleden ontworpen door de Rotterdamse
tuin- en landschapsarchitect Sigrun Lobst. De aanleg gebeurde door leerlingen, ouders en leerkrachten.

Lange tijd was ons schoolplein een voorbeeld voor andere groene schoolpleinen. Maar na al die jaren zijn de
speelmogelijkheden deels wat in verval geraakt en kan het plein een opknapbeurt gebruiken.
Een kleine groep ouders heeft dan ook de handen ineen geslagen en het initiatief genomen om het schoolplein
stap voor stap op te frissen. De eerste aanzet daarvoor is de slang, die een groep leerlingen in vrolijke kleuren
heeft geschilderd.
Daarnaast zijn ouders sinds november 2013 bezig met ideeën om de "Speelheuvel" te renoveren. De
Speelheuvel is het centrale en meest populaire speelobject op het plein: de heuvel van zand, boomstammen en
struiken met de glijbaan. Deze Speelheuvel is dringend aan renovatie toe en enkele architect-ouders hebben
alle mogelijke ontwerpen en materialen onderzocht.
Daar is een mooi ontwerp uitgerold voor een duurzame Speelheuvel met klim- en speelmogelijkheden,
zitplekken en een podium voor sint- en kerstfeesten. De bestaande heuvel wordt aangevuld met grond en
helemaal bekleed met een nieuw materiaal: "Ecoscape". Ecoscape is gemaakt van rubber snippers die zijn
gerecycled van gebruikte vorkheftruckbanden. De kleur en het gevoel van het materiaal lijken op boomschors.
Sinds kort is het ook toegepast in dierentuin Blijdorp, in paden en als ondergrond van de speeltuin achter de
Amazonica-vlinders.
Aangezien De Margriet momenteel alle zeilen bij moet zetten om het onderwijs te financieren, was de
realisatie van de mooie plannen niet vanzelfsprekend. Met goed uitgewerkte plannen zijn de ouders op pad
gegaan. Na zorgvuldig overleg heeft de Oudercommissie besloten bij te dragen aan de financiering van de
heuvel. Bovendien is het Rotterdamse bedrijf Lechnerconsult bijgesprongen met een sponsorbijdrage. Als
derde partij heeft de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam toegezegd om het onderhoud van de
Speelheuvel op zich nemen. Bovendien plaatst de gemeente nieuwe duikelrekjes op het plein en blijft zij
houtsnippers en boomstammen leveren.
We zijn heel blij dat het gelukt is om een leuke vernieuwde Speelheuvel te kunnen gaan maken. Volgende
week, op 12 en 13 maart, wordt de heuvel gerealiseerd!
Veel speelplezier!

Danslessen op Daltonschool De Margriet
Tot onze grote blijdschap zijn we in januari weer van start gegaan met danslessen aan alle kinderen op De
Margriet. We zijn erg blij dat alle kinderen de kans krijgen om op een actieve en creatieve manier kennis te
maken met dans en dat we op deze manier een steentje kunnen bijdragen aan de culturele, motorische en
creatieve ontwikkeling van de kinderen.
Elke groep krijgt 5 danslessen door professionele dansdocenten van SKVR en we streven ernaar om elke
lessenreeks af te sluiten met een presentatie waarbij publiek van harte welkom is!
De lessen aan de groepen 1-2 worden gegeven door dansdocente Tineke van Calster en de lessen aan de
groepen 3 tot en met 8 door dansdocente Eline Janssen.
De lessen dans ondersteunen ook op een bijzondere manier de ontwikkeling van taal en rekenen en bestaan uit
inspirerende, swingende en creatieve danslessen. Alle kinderen dansen mee op hun eigen niveau waarbij de
nadruk ligt op motoriek en creativiteit. Tegelijkertijd prikkelt de dansdocent de kinderen met reken- en
taalbegrippen als vormen, letters, ritme en ruimtegebruik, en is samenwerking en betekenisgeving een
belangrijk onderdeel van de dansles.
Alle danslessen gaan uit van de bewegings- en belevingswereld van de kinderen en sluiten aan bij thema's uit
de klas en bij de kerndoelen van het primair onderwijs.
Van onze cultuur coördinator Elisa:
In de maand maart zijn er veel activiteiten vanuit het
cultuurtraject en het IKEI-project (ieder kind een instrument).
Om u een idee te geven wat voor activiteiten onder deze
projecten vallen, een opsomming van de activiteiten in
maart:

Maandag 9 maart alle groepen 6/7, 7 en 8 naar de Marinierskapel in de Doelen.
Dinsdag 10 maart groepen 1/2 A, B en C een muziekvoorstelling: Waar is mijn muziek naar toe?
groepen 3A en 3B een verteller in de klas.
groepen 5A en 5B naar het Maaspodium: project Wild Thing.
Woensdag 11 maart groep 3A naar de Kinderboerderij.
Donderdag 12 maart groepen 5A* en 6A* naar het Maaspodium: project Wild Thing.
groepen 3B en 3A* naar de Kinderboerderij.
Vrijdag 13 maart groepen 4A en 4/5B naar de Kinderboerderij.
Maandag 16 maart groep 4A* naar de Kinderboerderij.
Dinsdag 17 maart groepen 1/2 D en E een muziekvoorstelling: Waar is mijn muziek naar toe?
groepen 4A en 4/5B een verteller in de klas.
Donderdag 19 maart groepen 5A* en 6A* workshop Wild Thing in het speellokaal.
groepen 7A en 7A* IKEI-concert in de Doelen: Van Mozart tot...
Vrijdag 20 maart groepen 5A en 6A workshop Wild Thing in het speellokaal.
Dinsdag 24 maart groepen 1/2 A* en B* een muziekvoorstelling: Waar is mijn muziek naar toe?
groepen 3A* en 4A* een verteller in de klas.
Genoeg te doen dus in maart!

Boekentip: Focus op Dalton
Mensen zonder vrees
René Berends heeft een nieuw boek uitgebracht
over het daltononderwijs:
Focus op Dalton. Hierin beschrijft hij onder andere
het doel achter Helen Parkhurst (grondlegster
daltononderwijs) haar onderwijsvisie...
Het gaat Parkhurst om het opvoeden tot flexibele,
goede burgers, die voorbereid zijn op de toekomst.
Daarvoor dienen leerlingen te leren om doelen te
stellen en hun eigen idealen en doelen te durven
nastreven.
'Fearless human beings' is wat de maatschappij,
volgens haar, nodig heeft. Deze term is in het
Nederlands vertaald met 'mensen zonder vrees'.

