29 november 2018
Agenda:
Woensdag 5 december: sinterklaasfeest op De Margriet
Maandag 10 december: lezing “het hooggevoelige kind met een sterke wil” (lees onderstaande stukje in
het rood)
Woensdag 19 december: kerstdiner op De Margriet
Vrijdag 21 december: roostervrije dag, alle leerlingen zijn vrijdag
Maandag 24 december tm vrijdag 4 januari: kerstvakantie, alle leerlingen zijn vrij
Maandag 7 januari: eerste schooldag van 2019
LET OP: In verband met het hoge aantal inschrijving voor de lezing over het “hooggevoelige kind met een sterke
e
wil” wijken we mogelijk uit naar een andere locatie of wordt er een 2 avond georganiseerd. U ontvangt
uiterlijk aanstaande maandag 12 uur een mail met meer informatie.
Beste ouders en kinderen van De Margriet,
Ook dit jaar doe ik er alles aan om samen met mijn pieten Daltonschool De
Margriet te bezoeken.
Op dinsdag 5 december hopen wij het schoolplein te bereiken.
Het is een feest voor jong en oud(ers).
Voor jong is er voldoende plek OP het schoolplein. Voor oud(ers) is er plek
ACHTER de hekken van het schoolplein.
Op deze manier kan het feest goed verlopen en kunnen de kinderen van De
Margriet mij en mijn pieten goed zien.
Bedankt en tot 5 december.
Groet Sint en Piet
Vrijdag 14 december: Foute Kerst-truien dag op De Margriet
Alle collega's en kinderen (en ouders..) mogen op deze dag in een foute
kersttrui naar school komen.
Met deze actie halen we geld op voor het goede doel Save The
Children. Word ook een held voor een kind in nood door geld in te
zamelen in je foute kersttrui. Want met kerst hoort niemand alleen te
zijn, met een hongerige maag naar bed te gaan of het koud te hebben.
Met de opbrengst van deze actie kunnen wij alleenstaande kinderen
herenigen met hun ouders, voedsel uitdelen en warme kleding geven.
In iedere klas komt een mooie kerst-spaarpot te staan waarin ouders, opa's en oma's, tantes en ooms geld
kunnen doneren voor Save the Children. Dit geld wordt bij elkaar verzameld en aangeboden namens
Daltonschool De Margriet.
We hopen een mooi bedrag te kunnen schenken en veel kinderen in nood hiermee te kunnen helpen.
Alle kleine beetjes helpen!

Blik in de groep: daltonkernwaarde: samenwerking
In groep 1/2 A NS werken de kinderen veel samen. Tijdens de kinderboekenweek hebben we samen geknutseld
met groep 4. Met hele mooie resultaten!
Als iets niet lukt mag je elkaar om hulp vragen en dat is soms best lastig.
We werken ook veel samen met de maatjes uit onze eigen klas. We oefenen met tellen en leren de getallen
kennen door samen overal in de klas spullen te zoeken bij onze getalkaart.
Het is dan belangrijk dat je goed naar elkaar luistert en afspraken maakt. Dat gaat meestal heel erg goed. Als
het moeilijk gaat dan praten we daarover zodat het de volgende keer beter gaat.

Lezing: het hooggevoelige kind met een sterke wil
LET OP: In verband met het hoge aantal inschrijving wijken we mogelijk uit naar een andere locatie of wordt er
e
een 2 avond georganiseerd. U ontvangt uiterlijk aanstaande maandag 12 uur een mail met meer informatie.
Heeft u een kind dat…
… sterk behoefte heeft aan harmonie?
… angstig en verdrietig kan zijn als de harmonie verstoord wordt?
… precies weet wat hij wil, nieuwsgierig en onderzoekend is?
… vol ideeën en energie zit, en prikkels zoekt, omdat hij dan van alles beleeft,
maar als hij niet krijgt wat hij wil driftig of intens verdrietig wordt?
Dit kan komen, omdat de sterke wilskracht van uw kind voorop staat en
dit ten koste gaat van zijn gevoelige kant.
Ondertussen wordt de gevoelige kant wel overprikkeld en overstuur.
Wilt u hier meer over weten?
Op maandag 10 december komt Janneke van Olphen, psycholoog NIP en auteur van de boeken ‘Draakje vurig’,
‘Draakje vurig op school’ en ‘Het hooggevoelige kind met een sterke wil’, een lezing geven over
het hooggevoelige kind met een sterke wil.
Voor wie?
Waar?
Wanneer?
Hoe laat?
Start
Eind

Ouders en leerkrachten van Daltonschool De Margriet
Nolensstraat In het speellokaal
Maandag 10 december
Inloop 19.15 uur
19.30 uur
21.00 uur

U kunt zich inschrijven door de volgende gegevens te mailen naar amanda.pereira.furtado@demargriet.nl:
- Naam ouder(s)
- Naam van uw kind(eren)
- Groep

3 prijzen basketbaltoernooi groepen 7/8
Dit schooljaar hebben wij niet één, niet twee, maar drie prijzen gewonnen tijdens het basketbaltoernooi! De
weken voor het toernooi hebben wij na schooltijd getraind in de gymzaal. De kinderen hebben ook tijdens de
pauzes geoefend. Het was een spannend toernooi. De finale bij de jongens werd beslist door vrije worpen en
wij wonnen dankzij Victor uit groep 8. De meisjes werden 3e en alle teams bij elkaar van Daltonschool De
Margriet hebben de "fairplay" voor sportief gedrag gewonnen. Ons jongensteam gaat door naar "the FINAL" in
Ahoy op donderdag 27 juni.
Supertrots op jullie! (Gym)meester Marc

Nieuwe sponsor Margriet sporttenue
Naast onze sponsor Rotterdam Parket hebben wij nu een extra sponsor: www.verweijverzekeringen.nl
Het betreft hier de tenues van school die gebruikt worden tijdens sporttoernooien.
Vader van Eveline uit groep 8, bedankt!

Gesponsorde shirts

Tenniskanjers

1e & 2e prijs tennistoernooi groepen 7/8.
Ook dit jaar deden wij weer mee met het tennistoernooi voor de groepen 7/8. Meer dan 20 van onze leerlingen
deden mee. Het was een gezellige en sportieve woensdagmiddag met een mooi resultaat! Onze jongens
kwamen tot de kwart finale, maar bij de meisjes werd Cheyenne 2e van Rotterdam Noord en Eveline 1e! Beide
gaan door naar "the FINAL" in Ahoy op donderdag 27 juni.
Goed gedaan! (Gym)meester Marc

Big Builders cursus start 16 jan
Doe mee met de bouwcursus van e2 Young Engineers
Rotterdam op woensdag direct na school. Voor
leerlingen van groep 1 en 2.
Kinderen willen de wereld om hen heen begrijpen, ze
willen dingen ontdekken, proberen, creëren en
testen. Tijdens de Big Builders lessen bieden we de
kinderen kennis over die wereld en geven we ze de
ruimte om al spelend en bouwend tot meer inzicht te
komen.
We vertellen verhalen, spelen spelletjes en bieden de bouwmaterialen om de aangeboden kennis tastbaar te
maken. De modellen die de kinderen bouwen zullen de fantasie prikkelen en de kinderen uitdagen tot (samen)
spelen en expressie.
Ga voor meer informatie en inschrijven naar: http://rotterdam.youngeng.nl/de-margriet

Bricks Challenge Lego cursus start 16 jan
Doe mee met de bouwcursus van e2 Young Engineers Rotterdam op woensdag direct na school. Voor
leerlingen van groep 3 t/m 5.
Na de kerstvakantie start er een Bricks Challenge cursus van e² Young Engineers waarin kinderen zich creatief
kunnen uitleven met LEGO®. Tijdens de 6-weekse cursus maken de kinderen spelenderwijs kennis met de
wereld van wetenschap en techniek. Elke week wordt er een nieuw technisch LEGO® model gebouwd waaraan
de kinderen al spelend mogen verder bouwen en uitvinden zodat ze gaan ontdekken hoe het allemaal werkt
Ga voor meer informatie naar: http://rotterdam.youngeng.nl/de-margriet

