30 augustus 2018
Agenda:
Dinsdag 4 september: informatieavond
Dinsdag 4 september: uiterste inleverdatum toestemmingsverklaring gebruik foto- en filmmateriaal
Woensdag 12 september: staking basisonderwijs, De Margriet is gesloten, kinderen vrij.

Goedemorgen, een heel fijn schooljaar gewenst!
Vrijwel elke ochtend staan één of meerdere teamleden van
De Margriet in de hal voor een gezellige “goedemorgen”.
Oja..denkt u eraan: om 8:30 starten de lessen in de klassen. Zijn de
leerlingen dan nog niet in de klas, dan zijn ze “te laat” en wordt dit
geregistreerd in ons administratiesysteem. Te laat komen is vooral
storend voor de rest van de klas en de desbetreffende leerling voelt
zich vaak opgelaten. Bent u één van de laatkomers: “wilt u hier wat
beter op letten en ervoor zorgen dat uw kind(eren) om uiterlijk 8:30
uur in de klas zijn?
De directieleden en intern begeleiders starten – afhankelijk van
eventuele afspraken buiten de deur – de schooldag op de volgende
locaties:
Joelle Schuilenbrug
(adjunct directeur)

Dinsdag, woensdag en
donderdag:
Noorderhavenkade.
Vrijdag: Nolensstraat

Marloes Mulder
(intern begeleider
groepen 3 en 4)

Woensdag en
donderdag:
Nolensstraat. Vrijdag:
Noorderhavenkade

Yvonne Visch
(intern begeleider
groepen 1 en 2)

Dinsdag: Nolensstraat
Woensdag:
Noorderhavenkade

Laura Hoefnagel
(intern begeleider
groepen 5, 6, 7 en 8)

Maandag:
Noorderhavenkade
Dinsdag en woensdag:
Nolensstraat.

Joekjan Höweler
(directeur)

Maandag, woensdag
en donderdag:
Nolensstraat
Dinsdag:
Noorderhavenkade

De Plusklas op De Margriet
Bepaalde leerlingen kunnen behoeften hebben aan begeleiding op een bepaald gebied. Zij lopen vast in hun
ontwikkelen en zijn aan het onderpresteren. Als interventies die in de klas kunnen worden genomen niet
voldoende zijn, bestaat er de mogelijkheid de leerling voor een bepaalde tijd deel te laten nemen aan de
plusklas.

In de plusklas komen leerlingen bijeen van de groepen 1 – 8 die masterclasses en/of de impulsklas volgen. In
onderstaand stuk zal worden toegelicht waar de masterclasses en impulsklas voor staan.
De Impulsklas
In de Impulsklas wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van leer- en werkstrategieën met behulp van
activiteiten die het kind uitdagen om uit zijn comfortzone te treden en zijn intellectueel- en creatief
denkvermogen te gebruiken. Met de interventies die zullen worden genomen is het doel ook dat de leerling
zijn zelfkennis vergroot om controle te kunnen hebben over zichzelf, relaties aan kan gaan en een betere
relatie ontwikkelt met de leerkracht.
De Impulsklas voorziet in de onderwijsbehoeften waar het kind in de klas mogelijk te weinig mee in
aanraking komt. Door de aanwezigheid van gelijkgestemden krijgen de leerlingen in de Impulsklas de kans
ervaringen uit te wisselen en zich aan elkaar te meten. Dit komt ten goede aan de ontwikkeling van een
evenwichtig zelfbeeld.
De begeleider van de Impulsklas heeft een coachende rol en zal, waar nodig, het kind een spiegel
voorhouden en of bewust maken van mogelijke blinde vlekken (onbewuste patronen).
Duur
Hoeveel weken?
Leerlingen uit groep 1-3
1,5 uur per week
Leerling afhankelijk
Leerlingen uit groep 4-5
1,5 uur per week
4 weken
Leerlingen uit groep 7-8
1 uur per week
6 weken
De Masterclass
De aanpassingen om het lesaanbod te verrijken hebben voor veel leerlingen een positief effect op de
motivatie en de werkhouding. Er zijn ook leerlingen voor wie deze aanpassingen onvoldoende lijken
te zijn. Op school zien wij dat het kind lijkt te kampen met een "leerhonger" en een drang tot het begrijpen
en het onderzoeken van complexe onderwerpen. Voor dit kind zijn er Masterclasses.
De Masterclasses voorzien in de onderwijsbehoeften waar het kind in de klas mogelijk te weinig mee
in aanraking komt. Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van leer- en werkstrategieën met behulp van
activiteiten die hen uitdagen om uit hun comfortzone te treden en hun intellectueel- en creatief
denkvermogen te gebruiken.
Door de aanwezigheid van gelijkgestemden krijgt het kind de kans ervaringen uit
te wisselen en zich aan anderen te meten. Dit komt ten goede aan de ontwikkeling van een evenwichtig
zelfbeeld.
Criteria om in aanmerking te komen voor de masterclass
Het kind heeft een niveauwaarde van 4.2 of hoger. Het kind heeft een juiste werkhouding,
goede concentratie en kan zelfstandig werken. Ook heeft het kind behoefte aan meer uitdaging en
ontwikkeling dan in zijn eigen klas geboden kan worden. Uiteraard is het kind gemotiveerd en bereid om
plustaken uit te voeren. Voldoet een leerling aan deze criteria dan komt hij in principe in aanmerking voor de
masterclasses. Uitzonderingen zijn er voor mogelijke onderpresteerders. Die worden overlegd met de intern
begeleider. Wij willen vermijden dat een kind erin/eruit/erin gaat.
Duur
Leerlingen uit groep 1-3
2 uur
Elke week
Leerlingen uit groep 4-6
2 uur
om de week
Leerlingen uit groep 6-8
3,5 uur
om de week
Young Engineers LEGO® en Kid K’nex® cursussen op De Margriet
e² Young Engineers komt dit nieuwe schooljaar naar onze school met geweldig leuke naschoolse cursussen.
Voor de kleuters is er Big Builders waarin de kinderen met Kid
K’nex allerlei bouwwerken maken en leren over de wereld om hen
heen. Voor kinderen vanaf groep 3 is er de Bricks Challenge cursus
waarin met technisch LEGO® gemotoriseerde modellen gebouwd
worden en de kinderen van alles kunnen leren over techniek en
wetenschap.
De kinderen verbreden hun kennis en ontwikkelen creativiteit en probleemoplossend denken.
Kijk voor meer informatie en inschrijven op: http://rotterdam.youngeng.nl/de-margriet

Alleen in de maand september: Nike Daltonschool De Margriet shirt bestellen!
Wegens groot succes vorig schooljaar, wordt de actie in samenwerking met Bob van der Heijden sport dit
jaar weer gehouden: bestel in de maand september het Nike sportshirt met logo van Daltonschool De
Margriet met 30% korting!
Leuk voor tijdens de gymlessen, kids marathon Rotterdam, sportdag en schooluitjes! In samenwerking
met www.bobvanderheijdensport.nl kunnen wij onderstaand Nike sportshirt met het logo van de school
aanbieden voor maar €17. Als u wilt, is het ook mogelijk om voor €5,50 extra de naam van uw kind op de
rug te laten printen.
U kunt tot 30 september in de winkel Bob van der
Heijdensport, aan de Bergselaan 332 uw bestelling
plaatsen en betalen. Na de herfstvakantie worden de
sportshirts door (gym)meester Marc aan de kinderen
uitgedeeld.
Indien de actie weer een succes is, wordt deze in
september 2019 weer herhaald!

Informatie- en kennismakingsavond dinsdagavond 4 september 2018
Op dinsdagavond 4 september vindt - voor de ouders
van leerlingen op De Margriet - de jaarlijkse
informatie- en kennismakingsavond plaats. De
bijeenkomst vindt plaats in het lokaal van uw zoon /
dochter. We verzoeken u vriendelijk om allemaal
aanwezig te zijn. U hoort schooljaar specifieke
informatie, maakt kennis met de leerkracht, de
overblijfmedewerker en met elkaar (in vrijwel elke
groep zijn nieuwe leerlingen – en dus ouders gekomen).
Tijdens de bijeenkomst is gelegenheid om met de andere ouders, de leerkracht, de overblijfmedewerker of de
klassenouder (contactouder) kennis te maken. Daarnaast zal de leerkracht u informeren over diverse
praktische en inhoudelijke onderwerpen die dit schooljaar aan bod zullen komen.
De overblijfmedewerkers zullen u informeren u over de gang van zaken bij de overblijf.
Bij de inloop wordt u welkom geheten door directie, intern begeleiders, vakdocenten en ondersteuners. Maak
gerust van de gelegenheid gebruik om kennis te maken of een vraag te stellen.
De avond bestaat uit 2 rondes, zodat de kans dat u de informatierondes van meer van uw kinderen kunt
bijwonen, toeneemt.
18:45 - 19:00
19:00 - 19:45
19:45 - 20:00
20:00 - 20:45

Inloop ronde 1 met koffie / thee
Informatieavond in alle groepen 1, 2, 5 en 6
Inloop ronde 2 met koffie / thee
Informatieavond in alle groepen 3, 4, 7 & 8

Wij wensen u allemaal een informatieve, maar vooral gezellige avond.
Team Daltonschool De Margriet
Ps. Denkt u aan het inleveren van het formulier m.b.t. gebruik foto- en beeldmateriaal (de wet verplicht ons om
deze toestemming elk jaar opnieuw aan u te vragen).

Staking basisonderwijs: woensdag 12 september is De Margriet gesloten
Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere
medewerkers uit het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs
en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich nog steeds
ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de
toekomst van uw kinderen. De afgelopen maanden hebben
leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht
voor gevraagd aan de politieke partijen in Den Haag.
Het kabinet heeft vervolgens een aantal toezeggingen gedaan, maar die zijn helaas nog onvoldoende om het
lerarentekort in het onderwijs voldoende aan te pakken.
De werkgevers en werknemers in het primair onderwijs willen de aandacht van de politiek hierop blijven
vestigen. De vakbonden organiseren daarom estafetteacties. De scholen uit Friesland, Groningen en Drenthe
hebben op 14 februari het ‘stokje’ doorgegeven aan de scholen in de provincies Noord-Holland, Flevoland en
Utrecht. De leraren in die provincies hebben op 14 maart gestaakt. Vervolgens hebben de leraren in NoordBrabant en Limburg het werk op 13 april neergelegd. Daarna waren op 30 mei de leraren in Overijssel en
Gelderland aan de beurt. Op 12 september gaan de scholen in onze provincie de estafette afmaken.
Wij betreuren het als ouders last hebben van deze staking. Helaas is het nodig om actie te voeren, zodat we in
de toekomst ook goed onderwijs kunnen blijven geven aan uw kind(eren).
De werkdruk in het primair onderwijs is hoog. Uit onderzoek blijkt dat 1 op 4 leraren rondloopt met burnoutklachten. Gelukkig krijgen de scholen nu wel extra geld om die werkdruk aan te pakken, maar de salarissen
in het basisonderwijs en speciaal onderwijs zijn nog steeds relatief laag. De werkgevers- en
werknemersorganisaties hebben onlangs een cao kunnen afsluiten waarmee leraren een mooie
salarisverhoging krijgen, maar hun salaris blijft nog steeds achter bij salarissen van mensen met vergelijkbare
beroepen, zoals leraren in het voortgezet onderwijs.
Mede hierdoor zijn de afgelopen jaren veel leraren gestopt of uitgevallen. Dit heeft als gevolg dat we nú al
kampen met een lerarentekort, dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat we
niet meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook
dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen vinden. Daarnaast is het geld dat
de scholen krijgen voor het organiseren van het onderwijs nog steeds onvoldoende.
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Wij
vragen om uw begrip en steun voor deze staking. De toekomst van het onderwijs is in gevaar. Daar moet echt
iets aan gebeuren, zodat de kinderen op onze school kunnen blijven rekenen!
Ouderkalender 2018-2019
Via deze link (ouderkalender) kunt u de ouderkalender van dit
schooljaar downloaden. Wie de kalender graag op de koelkast op
wilt hangen, maar geen printer heeft, kan tijdens de
informatieavond een geprint exemplaar meenemen.
Alle activiteiten uit de ouderkalender staan ook in de digitale
agenda op de website van De Margriet. Hou deze agenda overigens
goed in de gaten, want deze wordt gedurende het schooljaar
geüpdatet met activiteiten waarvan de datum nu nog niet bekend is
(bijvoorbeeld de avondvierdaagse).

Hoe leuk is dit: Daltonschool De Margriet is een schoolsportvereniging!
Wilt uw kind een leuke sport beoefenen? Maak dan gebruik van de schoolsportvereniging!
Beoefent uw kind al een sport en wil hij of zij nog een sport beoefenen? Ook dan is de schoolsportvereniging de
oplossing!

Wat is een schoolsportvereniging?
De schoolsportvereniging is een uitbreiding van het Lekker Fit! programma. Daltonschool De Margriet en De
Provenier en verschillende sportverenigingen uit Rotterdam werken samen om het sportaanbod dichter bij de
woon- en leefomgeving van de kinderen te brengen.
Waar kinderen normaal gesproken naar de vereniging gaan, brengt de schoolsportvereniging de vereniging
naar de kinderen. Dit betekent dat uw kinddirect na schooltijd bij of in de buurt van hun eigen basisschool bij
een sportvereniging kan sporten. Door gebruik te maken van de schoolsportvereniging worden de kinderen
gezonder, socialer en hebben ze meer plezier in school. Daarnaast krijgt de wijk een positieve impuls.
Komt uw kind in aanmerking voor de schoolsportvereniging?
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 mogen deelnemen aan de schoolsportvereniging. Als uw kind al een sport
beoefent mag hij of zij ook een sport beoefenen op de schoolsportvereniging.
De schoolsportvereniging is niet alleen voor de kinderen van Daltonschool De Margriet, maar biedt ook de
mogelijkheid voor kinderen van andere basisscholen of kinderen die buiten de wijk wonen.
Voetbal voor de groepen 3/4.
Wij vervolgen op woensdag 19 september de samenwerking met voetbalvereniging steedshooger.nl uit
Blijdorp. Uw kind kan eerst een aantal gratis proeftrainingen volgen in de gymzaal van de Nolensstraat. Na de
proefperiode krijgt u op een nog eens duidelijk uitgelegd wat een schoolsportvereniging is en vertelt de
desbetreffende sportvereniging wat een lidmaatschap inhoudt. Voor verdere trainingen moet uw kind lid
worden van de vereniging.
De trainingstijden zijn op woensdag van 12.30-13.30 voor de groepen 3 en van 13.30-14.30 voor de groepen 4.
Let op: er zijn maar 16 plaatsen voor jongens en meisjes uit de groepen 3 en 16 plaatsen voor jongens en
meisjes uit de groepen 4.
Basketbal, judo, tennis en judo
Onderaan dit bericht of via deze link, vindt u het complete aanbod en schema.
Trainen in de buurt, spelen op locatie
Voor het verzorgen van de structurele sporttrainingen in de Provenierswijk doet Rotterdam Sportsupport een
beroep op sterke sportverenigingen. Deelnemende sportverenigingen krijgen dus eigenlijk een ‘satellietlocatie’
in de wijk. Dat levert niet alleen nieuwe leden op. De sportverenigingen dragen op deze manier ook een
steentje bij aan een gezonde en sportieve toekomst voor de jeugd. Zodra uw zoon of dochter de kneepjes van
de sport genoeg onder de knie heeft, mag hij of zij ook –op de hoofdlocatie van de sportvereniging- meedoen
met de echte wedstrijden. Hartstikke leuk, want zo maakt uw kind mee hoe het er op de club en tijdens de
wedstrijden aan toe gaat.
De trainingen zullen overigens wel altijd in de gymzaal van de Nolensstraat of Klein Coolstraat blijven.
Contributie
Wanneer uw kind lid mag worden van een sportvereniging, moet u ook contributiegeld gaan betalen zoals bij
elke sportvereniging. Voor kinderen uit huishoudens die het niet zo breed hebben bestaat het Jeugdsportfonds.
Dit fonds zorgt voor financiële ondersteuning bij het betalen van de contributie, sportmateriaal en -kleding.
Vaak zorgt dit ervoor dat uw kind gratis een sport kan beoefenen.
Gymmeester Marc (coördinator van de schoolsportvereniging) is degene die de aanvraag van het fonds voor de
scholen en leerlingen verzorgt. Hij kan voor u uitzoeken of u in aanmerking komt voor financiële ondersteuning
vanuit het Jeugdsportfonds.
Voordelen: Sporten is niet alleen gezond
Effecten van de schoolsportvereniging
Het gaat niet alleen overgewicht tegen, maar verhoogt ook de concentratie. Bovendien leren kinderen door te
sporten ook sociale vaardigheden en hangen ze niet meer doelloos op straat. Sporten is ook een sportieve

manier om met andere kinderen om te leren gaan. Deelname aan een schoolsportvereniging levert een
sportvereniging een nieuw potentieel aan jonge leden aan. En de schoolsportvereniging zorgt voor
ouderbetrokkenheid, saamhorigheid en een verbetering van de leefbaarheid in de wijk.
Effecten van de schoolsportvereniging
Rotterdamse schoolsportverenigingen hebben binnen een aantal jaar geleid tot meer dan 1300 extra leden bij
de deelnemende sportverenigingen.
84% van de kinderen vindt het door de schoolsportvereniging leuker om te sporten.
Eén op de drie ouders wordt zelf enthousiast om te gaan sporten.
64% van de ouders ziet hun kinderen minder op straat rondhangen.
58% van de ouders geeft aan dat hun kinderen minder achter de tv of computer zitten.
69% van de ouders ervaart dat de kinderen het door de schoolsportvereniging leuker vinden om naar school te
gaan.
80% van de leerkrachten geeft aan dat kinderen door sport sociale competenties leren en gevoel van
eigenwaarde krijgen.
* Dit blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, onafhankelijk Nederlands onderzoeksinstituut.
Aanmelden via de email en met sportieve groet,
Gymmeester Marc,
Coördinator SSV Daltonschool De Margriet
marc.labordus@demargriet.nl

