11 oktober 2018
Agenda:
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
Gisteren is de Kinderboekenweek 2018 afgesloten
met een spetterende voorstelling in de gymzaal.
Tijdens de openingsvoorstelling hadden alle groepen
de opdracht gekregen om een afbeelding in te
sturen, waarin de groep als geheel het thema “Kom
erbij” verbeeldde. Deze opdracht hadden ze
gekregen van de toneelspelers die zelf hard op zoek
waren naar hun ware BFF. Tijdens de afsluitende
voorstelling zijn alle afbeeldingen op een groot
scherm getoond. Deze week hebben we geleerd dat
je vriendschap niet in een winkel koopt, maar dat je
elkaar vriendschap geeft. Even ruzie mag best, als je
het daarna maar weer goedmaakt. Dank aan alle
toneelspelers en hulpouders!

Kinderraad van start
Op woensdag 19 september vond de eerste kinderraadvergadering plaats. Kinderen mogen maximaal 2 jaar in
de kinderraad zitten, waarna er in de klas een nieuwe vertegenwoordiger wordt gekozen. Dit jaar zitten de
volgende leerlingen in de kinderraad: Jules (5a NS Elisa), Bo (5b NS Noor en Marloes), Isis (5 NHK Hilde en
Angelique), Fien (6a NS Huib), Lux (6b NS Rob), Larkin (6 NHK Yuri en Bonnie), Mia (7 NS Barbara),
Wander (7 NHK Michiel), Frederique (8a NHK Sean), Mies (8b NHK Kaya). Michelle is net als voorgaand
schooljaar de voorzitter en Joekjan is aanwezig om als directielid alle vragen van de leerlingen te
beantwoorden. De eerste vergadering stond vooral in het teken van kennismaken en vertellen hoe en waarom
jij door je klas bent gekozen. Er zijn ook onderwerpen geïnventariseerd die dit jaar op de planning moeten
komen, denk aan: Dalton, evaluatie feesten, schoolontwikkeling en vragen als: “mag elke klas een huisdier”.
Klik hier voor algemene info over de Kinderraad en hier voor de notulen van de vergadering van 19 september.

De kinderen in de Kinderraad vergaderen over van
alles. Zoals een huisdier in de klas, dat is toch leuk!
Of een kinderfeest voor alle leerlingen van
De Margriet. Roos had ook een goed idee: meer leuke
boeken in de bibliotheek.
Al deze onderwerpen gaan we dit jaar met elkaar
bespreken in de Kinderraad. Dit is bijvoorbeeld de
schoolhamster.
Groetjes van Bo

Hangjeugd op schoolplein
De laatste tijd komt het weer regelmatig voor dat er in de avond- of
nachtelijke uren hangjeugd ongeregeldheden veroorzaken op ons
schoolplein (met name op de Nolensstraat). Ze zitten de hele avond te
hangen en eten / drinken de buikjes vol. De rotzooi blijft achter op het
plein..
Een tikkeltje erger is het feit dat ze spullen van school kapot maken (brandjes op speelheuvel of stenen uit de
grond) of lopen op het dak.
Onze buurtagent (Henriette van Wengerden) gaat ervoor zorgen dat met hogere regelmaat de Nolensstraat
door surveillerende agenten wordt meegenomen in de ronde. Daarnaast roept ze omwonenden op om bij
kleine incidenten (hangen op plein en rotzooi achterlaten) het 0900-8844 te bellen. Bij grotere incidenten
stenen uit de grond, spullen kapot maken en lopen op het dak het verzoek om toch gelijk 112 te bellen.
Dank voor uw medewerking!
Doe mee met een cursus van e² Young Engineers
Na de herfstvakantie starten de cursussen van e² Young
Engineers.
Voor de kleuters is er de Big Builders waarin de kinderen aan de
slag gaan met Kid K’nex. Ze bouwen onder andere dieren,
voertuigen en wiskundige figuren om zo meer te leren over de
wereld om hen heen. Voor kinderen vanaf groep 6 t/m 8 is er de
Bricks Challenge cursus met technisch gemotoriseerde LEGO®.
Elke week wordt er een nieuw model gebouwd waaraan de kinderen al spelend mogen verder bouwen en
uitvinden, zodat ze gaan ontdekken hoe het allemaal werkt.
De e² staat voor educatie en entertainment. De wetenschap en technieklessen voor kinderen zorgen, naast
betere motorische vaardigheden, ook voor kennis en inzicht over tal van wetenschappelijke en natuurkundige
onderwerpen en stimuleren het oplossend en creatief denkvermogen.
Ga voor meer informatie naar: http://rotterdam.youngeng.nl/de-margriet

Schaaklessen groepen 6-8; inschrijven tot en met dinsdag 16 oktober.
Kinderen van groepen 3-5 krijgen schaaklessen onder schooltijd, zie vorige nieuwsbrief. Kinderen
van groepen 6-8 kunnen - na inschrijven - ook schaaklessen krijgen op school. Deze lessen vinden
plaats na schooltijd op donderdagen op de Nolensstraat van 15.15-16.30 (inloop vanaf 15.00). De
lessen voor groepen 6-8 kosten 25 euro per 8-9 lessen tussen de herfstvakantie en de
kerstvakantie. Inschrijven kan tot en met dinsdag 16 oktober bij de schaakleraar Ruud Neumeijer
(de.schaakdocent@gmail.com), die de lessen geeft. De schaaklessen zullen kort voor de
kerstvakantie worden geëvalueerd en bij succes een meer permanente plaats op De Margriet
gaan krijgen.
Joekjan Höweler, Raymond Poot en Ruud Neumeijer

Knikkerrace 2018
Morgen, vrijdag 12 oktober, vindt de jaarlijkse grote sponsor KnikkerRace
plaats. De afgelopen week hebben alle leerlingen knikkers verkocht en
morgen wordt er gestreden om de prijzen.
Kom om 15:00 uur naar het schoolplein / park aan de Noorderhavenkade
voor de finale rondes.
Wie gaat er met de prijzen naar huis en wat is de opbrengst van de actie
in 2018?
Voor informatie over de race kijk op: knikkerrace.nl
Voor het lesprogramma kijk op: knikkergek.nl

De voorbereiding..knikkers, knikkers en nog eens knikkers

