1 juni 2017
Agenda:
Maandag 5 juni: leerlingen vrij, Pinksteren
Donderdag 15 juni: zomerconcert schoolkoor De Margriet
Vrijdag 16 juni: leerlingen vrij, roostervrije dag
Vrijdag 16 juni: ouderfeest
Vrijdag 30 juni: sportdag
Ouderfeest 16 juni
Op vrijdagavond 16 juni worden een aantal lokalen op de Nolensstraat omgetoverd in een
geweldige feestlocatie. Het feest wordt door ouders van De Margriet georganiseerd voor
alle andere ouders en teamleden.
Komt u ook eten, drinken, kletsen en dansen? U mag volledig uitdossen naar thema, maar
dit hoeft natuurlijk niet!
Onderaan deze nieuwsbrief de poster in groot formaat!
Tot 16 juni!!

Groepen / leerkrachten / lokalen schooljaar 2017-2018
e
In het onderstaande overzicht vindt u de groepsindeling voor het schooljaar 2017-2018. In de 3 kolom staat de
naam van de leerkracht (indien het een parttime aanstelling betreft, staan er 2 namen. De onderstreepte naam
komt overeen met de onderstaande plattegrond .
In principe schuiven alle groepen “gewoon” een leerjaar door. Uitzondering hierop zijn:




individuele gevallen (wordt dan ook individueel besproken),
de indeling van groep 2 naar groep 3 (deze indeling zal over c.a. 2 weken bekend worden gemaakt),
De leerlingen uit leerjaar 5 van de combinatiegroep 4/5 worden toegevoegd aan de 2 homogene
groepen 5.

Op teamniveau hebben ook enkele wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft leerjaar en locatie. Mocht u
hier vragen over hebben, neem dan contact op met de desbetreffende leerkracht of directie.
Schooljaar 2016-2017

Schooljaar 2017-2018 (indien NHK achter de
naam staat, dan is deze groep geplaatst op
de Noorderhavenkade).

Leerkracht(en):

1/2 A

1/2 A

Ruth / Elsa

1/2 B

1/2 B

Rita / Elisa G

1/2 C

1/2 C

Elisa D / Elsa

1/2 D

1/2 D

Kim

1/2 E

1/2 E

Jan

1/2 A (NHK)

1/2 A (NHK)

Nurka

1/2 B (NHK)

1/2 B (NHK)

Milou *

n.t.b.

3A

Patrick

n.t.b.

3A (NHK)

Natasha * / vacature

n.t.b.

3B

Anja / Brenda

3A

4A

Jelena

3A (NHK)

4A (NHK)

Helen

3B

4B

Liselotte * / Bonnie

4A

5A

Angelique / Cynthia

4A (NHK)

5A (NHK)

Hilde / Cynthia

4/5

5*

Marloes

5A

6A

Kaya / Amanda

5A (NHK)

6A (NHK)

Yuri / Bonnie

6A

7A (NHK)

Huib / Amanda

6A (NHK)

7A (NHK eiland)

Rob / Brenda

6/7

7/8

Barbara

7A

8A

Michiel

7A (NHK)

8A (NHK eiland)

Sean

* Natasha wordt vanaf het nieuwe schooljaar leerkracht van groep 3 (NHK) en wordt door Milou van Genabeek (momenteel groep 6 NHK)
vervangen. Natasha is momenteel met zwangerschapsverlof, maar zal zeker aan het eind van dit schooljaar of na haar verlof afscheid
nemen van haar leerlingen.
* Het deel 4e groepers uit de huidige groep 4/5 gaat in het nieuwe schooljaar verder als homogene groep 5. Het deel 5e groepers uit de
huidige groep 5 worden in het nieuwe schooljaar verdeeld over de 2 andere groepen 6.
*In groep 3A NHK is nog 2 dagen vacatureruimte, er loopt momenteel een sollicitatieprocedure.
*Liselotte (groep 4A NS) heeft tot c.a. oktober zwangerschapsverlof. Voor dit verlof wordt een vervanger gezocht.

Sportdag: nog 50 hulpouders gezocht voor de grote sportdag vrijdag 30 juni
Om net als voorgaande jaren weer een groot succes te maken van de sportdag,
hebben wij weer heel veel hulpouders nodig.
Voor de groepen 1/2 is de sportdag op het schoolplein van de Nolensstraat.
Aanmelden kan bij meester Jan: jan.van.beek@demargriet.nl
De groepen 3 t/m 8 verzamelen die dag bij sportpark Nenijto. Aanmelden kan bij
(gym)meester Marc: marc.labordus@demargriet.nl

Opbrengst grote knikkerbaanrace 8000 euro!!
Op vrijdag 19 mei was het een drukte van belang in het parkje aan de Noorderhavenkade. Claudia, Jeroen,
Kimmo en Edward (Vrienden van De Margriet) bouwden in alle vroegte met behulp van leerlingen uit groep 7
de knikkerbaan op. Gedurende de hele dag hebben alle groepen geracet. Na schooltijd vond de grote
finaleronde plaats. In totaal is er voor ongeveer 8000 euro aan knikkers gesponsord. Edward reikte de cheque
met opbrengst uit aan ict-meester Michiel. De planvorming voor het aanschaffen van tablets is in volle gang!
Vrienden, teamleden, sponsoren en leerlingen: super bedankt voor de opbrengst en deze geweldige dag!

Welkom Vaale en Jop
Op zondagavond 26 maart Is juf Natasha bevallen van haar zoon Vaale. Een paar weekje later wat het op
zondag 21 mei opnieuw raak. Juf Liselotte is bevallen van haar Jop. Met Vaale, Jop, Natasha en Liselotte gaat
het ontzettend goed en ze genieten enorm van het nieuwe gezinsleven. Namens alle leerlingen, ouders en
teamleden hebben ze uiteraard de nodige felicitaties en cadeaus in ontvangst mogen nemen!

Vaale (zoon van Natasha)

Jop (zoon van Liselotte)

Piepjestest top 5 mei 2017
In mei hebben alle kinderen een conditietest gedaan tijdens de gymles. Er zijn goede scores behaald door veel
kinderen.
De beste vijf jongens en meisjes hebben een plaatsje in de top 5 veroverd! Indien leerlingen dezelfde score
hebben behaald, wordt de jongste leerling boven de oudste leerling geplaatst.
In december wordt er weer een nieuwe top 5 gemaakt...
Goed gedaan allemaal, (gym)meester Marc

Leuke tip:
e
2 internationale jeugd filmfestival met films en workshops.
Van 1 juni tot en met 5 juni.
De films worden vertoond in literair café Huis Der Zotheid op de
Haringvliet 401.
Informatie en kaarten: www.jeugdfilmfestival.nl

