8 juli 2015
Agenda:
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)
Vrijdag 25 maart 2016 tot en met maandag 28 maart 20416: Paasvakantie (in de vorige nieuwsbrief
stond per abuis 28 mei als einddatum).

Iedereen een hele fijne en zonnige vakantie gewenst!!!

ste

De afgelopen week hebben onze 8 groepers afscheid genomen van De Margriet. Elke groep deed dit op zijn
eigen daltonwijze. Stuk voor stuk waren de optredens geweldig en straalde het plezier van de kinderen af. Dank
jullie wel voor al die fijne jaren bij ons op school en geniet van je toekomst!

Groep 8 Bonnie,
Angelique & Monique

Groep8 Amanda

Groep 8 Huib

Gymschoenen verplicht vanaf september!
Beste ouders en/of verzorgers van de groepen 3 t/m 8.
Sinds 2006 ben ik vakleerkracht gymnastiek op Daltonschool de Margriet.
Ik verzorg één of twee keer per week met veel plezier de gymlessen voor de
groepen 3 t/m 8. Via dit bericht wil ik graag aandacht vragen voor het
volgende:
Uw kind heeft op vaste dagen gymles en dient dan zijn of haar gymkleding
mee te nemen en zelf aan te doen. Voor de groepen 7 en 8 is
deodorantgebruik na de gymles aan te raden.
Gymschoenen zijn verplicht. Het is een goed idee om voor uw kind
gymschoenen te kopen die stevig zijn en een flexibele zool hebben. Het is
raadzaam om in een sportwinkel advies te vragen aan een verkoper met
kennis over gym- en sportschoenen.
Sieraden zoals horloges, ringen, armbanden en kettingen, mogen niet
aanblijven tijdens de gymles. Ook oorbellen moeten uit. Als dat echt niet
mogelijk is, dienen de oorbellen afgeplakt te worden met, door de kinderen
zelf meegebracht tape. Het is erg gevaarlijk voor uw kind en andere kinderen
als sieraden toch aanblijven.
Meisjes met lange haren, hebben een elastiekje nodig om de haren in een
staart te doen
Bedankt voor de aandacht en met sportieve groet, (Gym)Meester Marc
Marc.Labordus@demargriet.nL

Daltonschool De Margriet wint “THE FINALS”.
http://dehavenloodsnoord.nl/nieuws/dalton-de-margriet-wint-the-finals-1.5014041
Elk schooljaar doen wij met de groepen 7&8 mee aan heel veel sporttoernooien in de deelgemeente Noord. De winnaars
per deelgemeente van elke sport gaan naar het grote eindtoernooi (the FINAL) in Ahoy. Daar strijden alle deelgemeentes
tegen elkaar.
Tijdens de prijsuitreiking wonnen wij erg veel prijzen: Jelle 3e bij judo, Berber 1e bij judo, Streetdance 1e prijs, voetbal
meisjes 3e prijs, hockey meisjes 4e prijs, basketbal jongens 2e prijs en basketbal meisjes 1e prijs! Voor elke prijs die je als
school wint, krijg je punten en de school met de meeste punten wint de grote wisselbeker. Wij hebben voor het eerst "the
FINAL" gewonnen! Ik ben ongelofelijk trots op al onze leerlingen uit de groepen 7&8, de supporters en de spelers, die zich
heel het schooljaar hebben ingezet tijdens alle toernooien!
Bedankt, (gym)meester Marc!
Klik hier voor alle foto's en filmpjes!

