27 september 2018
Agenda:
Vrijdag 28 september: start verkoop knikkers Knikkerrace 2018
Woensdag 3 oktober: start Kinderboekenweek
Vrijdag 5 oktober: Dag van de Leerkracht
Dinsdag 9 oktober: boekenmarkt
Woensdag 10 oktober: afsluiting Kinderboekenweek
Vrijdag 12 oktober: knikkerbaanrace
Donderdag 18 en vrijdag 19 oktober: roostervrije dagen, de leerlingen zijn vrij
Maandag 22 tot en met vrijdag 27 oktober: herfstvakantie

KINDERBOEKENWEEK 2018: van 3 t/m 14 oktober
e

Dit jaar wordt de 64 Kinderboekenweek gevierd.
Een traditie, die op De Margriet nooit ongemerkt voorbij gaat…
Het thema is: “Kom erbij”
Ja kom erbij, kom erbij, kom erbij
Voor hem en haar,
Voor jou en mij.
We sluiten niemand buiten,
Dus sluit je bij ons aan –
Want niemand, niemand, niemand
Hoeft alleen te blijven staan.
( lied van Kinderen voor Kinderen)
Vriend, mattie, makker, BFF, kameraad, homie, maatje, bestie…
Hoe je jouw vriendschappen ook noemt, ze zijn vast belangrijk voor je. In bijna alle kinderboeken komt
vriendschap voor en daarom is dat dit jaar het thema van de Kinderboekenweek.

We gaan met alle kinderen van De Margriet middels de voorstelling “De BFF-shop” ontdekken wat echte
vriendschap is!
BFF, is dat Best Friend Forever of is dat Book Friend Forever?
Als je een boek leest, lijkt het wel of je voor even vrienden bent met de hoofdpersoon.
Met welk personage zou jij graag bevriend zijn, en waarom?
Vriendschap is niet volmaakt: soms maak je even ruzie, maar dan praat je het uit en dan ben je daarna weer
gewoon vrienden zoals altijd!
Als werkgroep zijn we al enthousiast aan het voorbereiden. Ook zijn we met hulp van de dans-docent: juf
Tineke, een dans aan het oefenen met de twee groepen 8 voor de openingsvoorstelling.
De Kinderboekenweek start op 3 oktober. Wij willen u vast uw aandacht vragen voor enkele belangrijke data:
 Dinsdag 2 oktober versieren we beide locaties, dus zowel op de Nolensstraat als op de
Noorderhavenkade, van 15.00 tot 16.00 uur. We kunnen heel veel hulp gebruiken met het ophangen
van de slingers en dergelijke.
 Woensdag 3 oktober is de feestelijke opening voor alle groepen in de grote gymzaal aan de
Nolensstraat. Het is alleen voor de kinderen, we hebben te weinig plaats voor alle ouders, behalve de
ouders die meehelpen opbouwen en afbreken.
 Dinsdag 9 oktober boekenmarkt (zie onder).
 In de week van 3 t/m 10 oktober gaan de kinderen van de bovenbouw voorlezen/knutselen met de
kinderen van de midden- en onderbouw.
 Woensdag 10 oktober is er een feestelijke afsluiting in de grote gymzaal aan de Nolensstraat. Het is
alleen voor de kinderen, we hebben te weinig plaats voor alle ouders, behalve de ouders die
meehelpen opbouwen en afbreken.
 Woensdag 17 oktober worden alle versieringen van beide locaties weer opgeruimd (van 11.00- 12.00
uur). Vele handen maken het werk licht!
De jaarlijkse boekenmarkt wordt nu verzorgd door boekhandel Coelers:
Dinsdag 9 oktober:
NHK: Van 08.30-09.00 uur en van 15.00-16.00 uur.
NS: Van 15.00-16.00 uur.
Woensdag 10 oktober:
NHK: Van 12.00-13.00 uur.
NS: Van 08.30-09.00 uur en van 12.00-13.00 uur.
Op beide locaties is het mogelijk om te pinnen!
10% van de opbrengst gaat naar school. Hier kopen wij dan weer nieuwe boeken van voor onze bibliotheken.
Wij vinden de Kinderboekenweek zo belangrijk, omdat het een prachtige aanleiding is om van de leeslessen iets
bijzonders te maken. Leesplezier te bevorderen en kinderen helpen meer ervaren lezers te worden. Een thema
dat volop aanleiding geeft om met kinderen de verhalen in te duiken, om illustraties te ontdekken en de ruimte
van de eigen verbeelding te exploreren.
Uit verschillende studies is gebleken, dat je van lezen niet alleen slimmer, maar ook aardiger wordt: het
bevordert het empathisch vermogen: Zeker nodig bij Vriendschap!
Wij willen er in elk geval voor iedereen een geweldige week van maken en we hopen dat u net zo enthousiast
geworden bent als wij al zijn!
Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Kinderboekenweek.

Knikkerrace 2018
Over twee weken, op vrijdag 12 oktober organiseren De Vrienden van de
Margriet weer de grote sponsor KnikkerRace, deze week krijgen de
kinderen daarvoor het verkoopformulier en een flyer mee naar huis. Er
zijn dit jaar 3 finale races die rond 15:30 gehouden worden op de
Noorderhavenkade. Naast de Winnaars-finale met de nummers één van
alle races die die dag gehouden zijn er de DocentenRace, met als
hoofdprijs een vrije dag, is er dit jaar ook de Clash van de Klassen waarin
alle groepen van De Margriet tegen elkaar strijden om een mooie prijs
voor de hele klas. Elke klas krijgt dit jaar een eigen soort finale knikkers,
waarmee en de winnaar, en de docent en de hele klas herkenbaar de
finale kunnen racen. Deze worden deze week direct in de klas
bekendgemaakt.
Kom dus allemaal na schooltijd naar de Noorderhavenkade om je
knikkers aan te moedigen! Ook dit jaar mag de klas die de meeste
knikkers verkoopt naar de bioscoop.
In 2020 wordt van alle scholen verwacht dat zij wetenschap en technologie op het programma hebben staan.
De KnikkerRace met daaraan gekoppeld educatief programma KnikkerGEK zijn een passende manier om hier
vorm aan te geven.
De opbrengst van de KnikkerRace komt dit jaar ten goede aan de ontwikkeling en uitvoering van leuke,
uitdagende lessen die leerkrachten meteen in de klas kunnen toepassen.
Voor informatie over de race kijk op: knikkerrace.nl
Voor het lesprogramma kijk op: knikkergek.nl
Onderaan deze nieuwsbrief de flyer!
Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) adviseert de leiding van de school en beslist mee over zaken als onderwijs, de
organisatie en financiën van de school. Daarnaast adviseert de MR de leiding van de school over bijvoorbeeld
de vaststelling van het lesrooster en de begroting. In de MR zitten vijf ouders en vijf leerkrachten.
De MR vergadert in het schooljaar elke zes weken. De vergaderdata zijn te vinden op de website van de
Margriet. De vergaderingen van de MR zijn openbaar tenzij anders vermeld.
Vragen? Opmerkingen?
Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor de MR, dan kunt u mailen naar
M-R@demargriet.nl. Natuurlijk kunt u ook een van de leden van de MR persoonlijk aanspreken.
Meer informatie over de MR vindt u op:
http://www.demargriet.nl/ouders/ouderhulp/medezeggenschapsraad/
Samenstelling MR
Namens de ouders
Annemarieke van Ettinger - van Herk (voorzitter)
Eltjo Veentjer (secretaris)
Raymond Poot
Tjeerd Neumann
Christa Stut

Namens de docenten
Marloes Mulder
Huib van Velden
Britt van den Blink
Elisa Gildevoet
Liselotte Wuts

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!
Trainingen door het Schoolmaatschappelijk werk op Daltonschool de Margriet
Mijn naam is Elise Benard – Geluk en ik ben als schoolmaatschappelijk werkster verbonden
aan Daltonschool de Margriet. Als schoolmaatschappelijk werkster ondersteun ik leerlingen
en ouders die een hulpvraag hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van opvoeding,
sociale vaardigheden of emotionele problematiek. Door middel van gesprekken probeer ik
dan mee te denken in een oplossing.
Naast gesprekken met kinderen en ouders geef ik ook trainingen aan kinderen. U kunt
hierbij denken aan een faalangstreductietraining gericht op het herkennen van
lichaamsseintjes, ademhalings- en ontspanningsoefeningen, niet-helpende gedachten
omzetten in helpende gedachten, oplossingen bedenken en fouten maken mag. Ook bied ik
regelmatig een sociale vaardigheidstraining aan waarin thema’s als positief denken over
jezelf en anderen, gevoelens (her)kennen bij jezelf en bij anderen, omgaan met kritiek,
omgaan met boosheid en nee leren zeggen aan de orde komen.
Mocht u contact met mij willen of uw kind aan willen melden voor één van de trainingen dan kan dat via de
leerkracht van uw kind, de intern begeleider (Laura Hoefnagel / Marloes Mulder / Yvonne Visch) of
rechtstreeks via nummer 0640823138 of mailadres egeluk@cvd.nl.
Schooltijden, dank voor uw medewerking!
In de vorige 2 nieuwsbrieven is aandacht geschonken aan de schooltijden en de noodzaak
om op tijd op school te zijn. Onderstaand nogmaals de afspraken (onderstreept = kleine
toevoeging). Dank aan iedereen die op tijd komt of bij het te laat komen de onderstaande
afspraken respecteert. We merken al dat het te laat komen flink is teruggedrongen en er
snel na 8:30 uur rust is in de school.
Elke ochtend staan teamleden van De Margriet bij de deur voor een vrolijke
“goedemorgen”. Na 8:30 uur zijn we nog steeds vrolijk, maar wordt u wel vriendelijk
verzocht om de kinderen alleen naar binnen te laten gaan. We hebben er begrip voor dat
er tal van redenen kunnen zijn dat u een keer te laat bent, maar het is in ieder geval niet
onze schuld. Helaas krijgen we regelmatig op een onprettige manier van een enkele ouder
de ochtendfrustratie over ons heen. Dit is niet de manier hoe we met elkaar om willen
gaan en een slecht voorbeeld voor de kinderen.
Blijf vriendelijk tegen de teamleden en respecteer de schoolregels.
Voor alle groepen (1 tot en met 8) begint de schooldag om 8.30 uur en eindigt om 15.00 uur. De middagpauze is
van 12.00 uur tot 13.00 uur. Op woensdag eindigt de schooldag om 12:00 uur.
Op de Nolensstraat gaan de deuren om 8:20 uur open en op de Noorderhavenkade om 8:15 uur. De inloop op
de Noorderhavenkade is 5 minuten langer, zodat ouders met kinderen op beide locatie tijd hebben om hun
kinderen weg te brengen.

5 minuten voor aanvang van de lessen gaat de eerste bel, de kinderen moeten echt naar binnen. De tweede bel
is het teken dat de lessen beginnen en ouders de school hebben verlaten. Om 8:30 gaan de deuren van de
school dicht. Indien een leerling te laat is, dan kan je alleen via de hoofdingang naar binnen. Het is dan niet
meer de bedoeling dat ouders meelopen naar de klas. Indien nodig brengt een teamlid (veelal directielid of
ondersteuner) uw zoon / dochter naar de klas. Mocht er sprake zijn van een calamiteit waarom u echt zelf uw
zoon / dochter weg moet brengen tot aan de deur van de klas, geef dit dan even aan bij de hoofdingang. In dat
geval maken we uiteraard een uitzondering.
Te laat komen is storend en dus niet prettig voor uw kind! Herhaaldelijk te laat komen valt onder schoolverzuim
en kan leiden tot een melding bij de leerplichtambtenaar.
Als de middagbel gaat nemen de overblijfmoeders de kinderen per groep mee naar binnen.
De kinderen die niet overblijven kunnen zich aansluiten bij hun eigen groep.
Schaaklessen op de Margriet
Schaken is goed voor de intellectuele ontwikkeling van kinderen en
daarmee hun schoolprestaties. De Margriet wil daarom schaaklessen
aanbieden aan haar leerlingen. Dit voorjaar hebben alle groepen 3-8
twee schaaklessen gehad en dit bleek een groot succes. We hebben nu
de Stichting Schoolschaak Rotterdam bereid gevonden om schaaklessen
op De Margriet financieel te ondersteunen. Groepen 3-5 en de
plusklassen zullen tot de kerstvakantie 7-8 schaaklessen krijgen onder
lesuren. Kinderen van groepen 6-8 kunnen schaaklessen krijgen op school
net na schooltijd, waarschijnlijk donderdagen op de Nolensstraat van
15.15-16.30 (inloop vanaf 15.00).
De lessen voor kinderen uit groepen 6-8 kunnen we helaas niet gratis aanbieden, maar kosten 25 euro per 7-8
lessen tot aan de kerstvakantie. Kinderen van groepen 6-8 die schaakles willen kunnen zich inschrijven bij de
schaakleraar Ruud Neumeyer (de.schaakdocent@gmail.com), die een deel van de lessen op zich zal nemen.
Ruud zal na inschrijving contact opnemen met de ouders en de exacte tijden, data en locatie doorgeven.
De schaaklessen zullen kort voor de kerstvakantie worden geëvalueerd en bij succes – en financiële
ondersteuning - een meer permanente plaats op De Margriet gaan krijgen.
Joekjan Höweler, Raymond Poot en Ruud Neumeijer
Staken!
Op woensdag 12 september was De Margriet gesloten, het team staakte.
We zijn met elkaar naar de stakingsbijeenkomst in Rotterdam gegaan. We verzamelden op de Kop van Zuid
en liepen samen met z’n tienduizenden naar het park bij de Euromast voor de afsluitende manifistatie.
Doel van de staking: meer waardering voor werknemers in het onderwijs, marktconform salaris en minder
werkdruk. Op de linker foto ziet u ook Jan van de Ven en Thijs Roovers, de heren van www.poinactie.nl

Herhaald bericht: ouderkalender 2018-2019
Op onze website (school – downloads) of via deze link (ouderkalender) kunt u de nieuwste versie van de
ouderkalender van dit schooljaar downloaden.

