18 oktober 2018
Agenda:
Donderdag 18 en vrijdag 19 oktober: roostervrije dagen, de leerlingen zijn vrij
Maandag 22 tot en met vrijdag 27 oktober: herfstvakantie
Maandag 5 november: vanaf vandaag intekenen herfstgesprekken

Intekenen Herfstgesprekken
Op maandag 5 november of dinsdag 6 november houdt
de leerkracht van uw kind een herfstgesprek met u over
uw kind(eren). U krijgt de gelegenheid om zelf te bepalen
hoe laat u het 10-minuten-gesprek wilt voeren. Vanaf
maandag 29 oktober hangt bij de deur van het lokaal van
uw kind een intekenlijst, waarop u kunt kiezen op welk
tijdstip u het gesprek wilt voeren. Wanneer u meerdere
kinderen op onze school heeft, kunt u er zelf voor zorgen
dat de gesprekken vlak na elkaar worden ingepland.
Houdt u er rekening mee dat u minstens 10 minuten tussen 2 gesprekken dient in te plannen, omdat u tijd
nodig heeft om van het ene lokaal naar het andere lokaal te wandelen. Voor vragen kunt u terecht bij de
leerkracht van uw kind(eren). Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en wij wensen u een prettig
herfstgesprek.
Grote sponsor KnikkerRace
Op vrijdag 12 oktober organiseerden De Vrienden van De Margriet weer de grote sponsor KnikkerRace. Onder
schooltijd gingen alle 23 groepen om de beurt naar de knikkerbaan om te racen. Na schooltijd vonden de
finales plaats (op de website van knikkergek.nl vindt u meer informatie over de dag:
-De WinnaarsRace met de nummers één van alle races die die dag gehouden zijn.
-De DocentenRace (alle docenten een eigen knikker en uiteraard een mooie prijs).
-De Clash van de Klassen waarin alle groepen van de Margriet tegen elkaar streden
om een mooie prijs voor de hele klas. Deze race werd gewonnen door 1/2 A NHK met
de kometen!
De opbrengst van de knikkerrace kwam uit op 8002 euro!! De bestemming van dit
mooie bedrag is nog niet helemaal bekend, maar we hebben als doel gesteld dat dit
een relatie gaat hebben met Wetenschap & Techniek.
Knikkergekken Kimmo, Edward en Jeroen: Dank jullie wel voor deze mooie dag!
Alle docenten, leerlingen en
groepen hadden hun eigen
knikkers (kleur en naam).

