7 november 2018
Agenda:
Diverse data november: schoolfotograaf

Ingezonden brief van Sinterklaas:
Madrid, november 2018
Beste ouders en verzorgers,
Het is eindelijk weer tijd om die lieve kinderen in Nederland te bezoeken.
Na al die jaren van warm ontvangst op De Margriet, kom ik ook dit jaar
weer de school bezoeken.
Zaterdag 17 november kom ik met mijn pieten aan in Nederland. Daarna
gaan de activiteiten op De Margriet starten.
Zo mogen de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 op donderdag 22 november een schoen mee naar school nemen.
Dan kunnen mijn pieten deze vullen met een schoencadeau. Naast deze schoencadeaus krijgen de groepen 1
t/m 4 op 5 december ook nog een groepscadeau. Dit cadeau blijft in de klas zodat alle kinderen er het hele jaar
van kunnen genieten en leren. De groepen mogen zelf een verlanglijstje invullen met hun wensen.
Voor de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 is het zoveel werk geworden voor deze oude Sinterklaas, dat deze
kinderen zelf de mooiste cadeaus gaan kopen voor een klasgenoot. Dit gaan de kinderen doen door lootjes te
trekken op donderdag 22 november. De kinderen hebben dan 2 weken de tijd om aan de slag te gaan en hun
cadeau(s) te verstoppen in een surprise. De surprise moet op woensdag 5 december mee naar school worden
genomen. Meer info over de surprises volgt.
Woensdag 5 december zal ik mijn verjaardag met de kinderen van De Margriet vieren. Dit feest zal tot 12.00u
duren.
Ik wens jullie heel veel plezier in deze Sinterklaastijd en ik hoop dat
iedereen weer geniet van mijn verjaardag.
Vriendelijke groet,
Sinterklaas

P.S. Ik heb rommelpiet al gewaarschuwd en gezegd dat hij zich moet gedragen. Vorig jaar was het zo’n
rommeltje, dat kan echt niet meer!

Daltonschool De Margriet een Excelsior4ALL school
Vanaf 31 oktober zijn wij EXCELSIOR4ALL school!
Dit houdt in dat wij een samenwerking zijn aangegaan
met EXCELSIOR4ALL, zodat wij diverse workshops en
activiteiten aangeboden krijgen.
Enkele voorbeelden van de workshops staan hieronder:






Voorleesochtenden door spelers en trainers
van Excelsior (kleuters)
Gymles van de trainers van Excelsior
(groepen 3 t/m 8)
Wedstrijdbezoek (groep 8)
Workshop discriminatie door de Anne Frank
stichting (groepen 7&8)
Workshop gezonde voeding (groep 5)

Schoolfotograaf
Volgende week zal de schoolfotograaf De Margriet weer bezoeken. Onder treft u het
rooster met de dag waarop de groeps- en de portretfoto’s van uw kind(eren) gemaakt
zullen worden.
De fotograaf maakt ook dit jaar de foto’s in de eigen groep.
Door het bezoeken van de site: www.schoolfotograaf-nieuwe-stijl.nl vindt u meer
informatie.

Foto groep 8 en teamfoto
Dinsdag 20 november zal de groep 8 foto worden gemaakt en de teamfoto van De Margriet. De kinderen van
de groepen 8 dienen dus om 12.15 uur op het plein van de Noorderhavenkade aanwezig te zijn, als zij
normaliter niet overblijven.

Familiefoto
Op maandag 12 november 15:15 is er gelegenheid om een familiefoto te laten maken op de Nolensstraat. In
de centrale hal van de Nolensstraat hangt vanaf woensdag 7 november een intekenlijst. U bent als ouder zelf
verantwoordelijk voor het inschrijven en begeleiden van uw kinderen.
Op maandag 19 november 15:15 is er op de Noorderhavenkade de gelegenheid om een familiefoto te laten
maken. In de centrale hal van de Noorderhavenkade hangt vanaf woensdag 7 november een intekenlijst. U
bent als ouder zelf verantwoordelijk voor het inschrijven en voor het begeleiden van uw kinderen.
Bestellen
U ontvangt een voordeelpakket en een inlogcode van de fotograaf via school. U kunt het voordeelpakket
aanschaffen met een flinke korting of u kunt met de ontvangen inlogcode de foto’s van uw eigen kind(eren)
online bekijken en fotoproducten of downloads bestellen in de uitgebreide webshop.
Dit jaar heeft de fotograaf een inspanning verricht om de levering van foto’s vlotter te laten verlopen, daar
afgelopen schooljaar hier wat tijd overheen ging.
Ingezonden stuk over de “Leeskoning”

