13 december 2018
Agenda:
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

Leerkracht ziek, klas naar huis?
De afgelopen jaren hebben we – door het aannemen van enkele huisinvallers – vrijwel geen groepen hoeven te
verdelen bij afwezigheid van de eigen leerkracht. Helaas zijn er momenteel dusdanig veel leerkrachten afwezig
(kortdurend ziekteverzuim, langdurig ziekteverzuim, onbetaald verlof, betaald verlof en zwangerschapsverlof),
dat we regelmatig moeten improviseren om alle groepen op te vangen. Alle huisinvallers zijn ingezet,
teamleden laten de eigen werkzaamheden vallen om groepen op te vangen, collega’s met een parttime
aanstelling komen wekenlang extra dagen werken en verdeelleerlingen worden met open armen ontvangen in
hun verdeelgroepen. Door het inmiddels voelbare leerkrachtentekort zijn er ook geen externe invallers
beschikbaar. Helaas merken we dat in de weken waarin het verzuim een piek heeft, de grenzen van het
improviseren worden bereikt.
Het improviseren speelt zich achter de schermen af, omdat we de rust op school willen bewaren. Nu is het
echter tijd voor een klein inkijkje, want soms komt een oplossing “rommelig” over, maar is dan wel het
resultaat van de inzet van een enorm flexibel team. We zijn ook bang dat het moment dat we een keer een
groep extra vrij moeten geven - omdat er geen leerkracht beschikbaar is - dichterbij is dan ooit. We hopen het
niet, maar houdt u er rekening mee dat er op enig moment een mail kan komen dat uw zoon of dochter een
extra vrije dag heeft. Vooralsnog zal het nooit langer zijn dan 1 dag en zullen wij – indien u echt geen
opvangmogelijkheden heeft – altijd een escape bieden in een verdeelklas.
Docent creatieve vorming (Wetenschap&Techniek)
Vanaf 1 januari komt Monique Schalke het team van De Margriet versterken. Monique gaat de lessen creatieve
vorming (gecombineerd met lessen rondom het thema Wetenschap en Techniek) voor haar rekening nemen.
Monique komt 3 dagen bij ons werken en heeft een schat aan ervaring als docent creatief en techniek. In de
groepen 3 tot en met 8 zal Monique elke 2 weken een les van c.a. 1,5 uur verzorgen. De wijze waarop Monique
haar deskundigheid in de onderbouw gaat inzetten, is nog niet helemaal duidelijk. Het aanstellen van Monique
is mogelijk gemaakt door de extra werkdrukgelden die door het ministerie beschikbaar zijn gesteld.
De werkdrukverlaging zit in het feit dat de eigen groepsleerkracht de creatieve lessen niet meer hoeft voor te
bereiden en geven. Daarnaast heeft de eigen groepsleerkracht 1,5 uur per 2 weken de tijd voor administratieve
werkzaamheden. Monique is een echte duizendpoot en zal ook aansluiten en adviseren bij werkgroepen waar
creatieve inbreng is gewenst (denk aan de werkgroepen Sint, Kerst en Pasen, maar ook bv de decors van de
afscheidsmusical). In januari zal Monique zich in een nieuwsbrief zelf aan u voorstellen.
Nieuws uit de MR
Op donderdag 6 december is de MR weer bij elkaar gekomen. Gedurende de vergadering zijn het jaarverslag
2017-2018 van De Margriet, de tevredenheidspeiling, de invulling van de huisinvallers en de speerpunten
binnen het Daltononderwijs besproken. Sean, onze daltoncoördinator, heeft onze ontwikkelingen op het
gebied van samenwerken gepresenteerd. Binnen De Margriet ontwikkelen wij ons in coöperatief leren door
middel van studiedagen en klassenconsultaties. In 2019 zal een ouderavond worden georganiseerd om alle
ouders te informeren over deze ontwikkeling. Er is ook gesproken over de opvang van groepen bij afwezigheid
eigen leerkracht. Aan het begin van het schooljaar hadden we de luxe van huisinvallers. Ondertussen zijn alle

huisinvallers voor een groep geplaatst en zijn collega’s erg flexibel om groepen op te vangen. Helaas lijkt het
moment aanstaande dat het een keer kan voorkomen dat een groep een extra vrije dag krijg, omdat er geen
invallers meer beschikbaar zijn. De volgende vergadering staat gepland op donderdag 14 februari.
Nieuws uit de Kinderraad
Hoi ik ben Isis van de KR .Ik ga vertellen hoe dat was. Eerst kwamen er twee mensen van het toneel stuk van de
KWB (kinderboekenweek) we hebben hun tips en tops gegeven. Daarna mochten we ideeën over pesten geven
en bedenken hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen met plezier naar school komt. Ook hebben we
bedacht hoe we ervoor kunnen zorgen dat kinderen die gepest worden er weer bij horen. Bijvoorbeeld door te
vragen: ‘Gaat het?’ Voor de volgende kinderraad gaan we ideeën bedenken voor het sinterklaasfeest.
Klik hier voor de notulen van de Kinderraad 31-10-2018
Nieuwe top 5 piepjestest december 2018
Daar is die dan, de nieuwe top 5 piepjestest december 2018!
Ook bij de leerlingen die niet in de top 5 zijn gekomen, zijn er mooie
scores behaald. Goed gedaan! In mei 2019 is de volgende.
Blijf veel sporten en gezond eten!
(gym) meester Marc

Kerstfeest op De Margriet
Op 6 december heeft u via de mail een brief ontvangen van
de kerstcommissie met alle kerstactiviteiten op een rijtje.
Onderstaand nog even de informatie uit deze mail.
Kerstdiner woensdag 19 december
Zoals ieder jaar organiseren we een kerstdiner in alle groepn.
Dat gaat er ter voorbereiding als volgt uit zien:
- Vanaf maandag 10 december hangt er een intekenlijst
dichtbij de deur van het klaslokaal. Hierop kunt u aangeven
welk gerecht u gaat maken voor het kerstdiner van uw kind.
De mogelijkheid bestaat om te vermelden of het gerecht
vegetarisch is of vlees bevat. Vul bij vlees in welk vlees. Kip,
vis, rund of varkensvlees. Zo is er voor ieder kind wat lekkers.
- Maandag 17 december: bord, bestek, beker in plastic tas
voorzien van naam meenemen naar school.
- Woensdag 19 december kunnen de kinderen de gerechten,
al dan niet met behulp van ouder, vanaf 16.35 uur naar hun
klas brengen.
Mocht u schalen meegeven kunt u deze voorzien van naam
en groep van uw kind.

Zingen op het plein
- De kinderen verzamelen voor het kerstdiner eerst in de klas en gaan dan met de leerkracht naar het grote
plein om daar met de hele school te zingen. Voor het pleinzingen mogen de kinderen een lichtje meenemen
(zaklamp, waxinelichtje op batterij, etc).
- Een vriendelijk verzoek aan u om achter de groepen te gaan staan tijdens het pleinzingen. Belangrijk is dat de
kinderen de muziek juf/meester kunnen zien.
Kerst ouderborrel
De kinderen gaan 17.20 uur naar binnen om te genieten van al het lekkers.
Voor de ouders op beide locaties is een borrel georganiseerd met Glühwein en chocolademelk. Deze start
zodra de kinderen binnen zijn. Voor het nuttigen van een drankje tijdens de Kerstborrel wordt u gevraagd zelf
uw beker, kopje of glas mee te nemen.
Ophalen van de kinderen op de Nolensstraat
Om 18.45 uur kunnen de kinderen van de onder- en middenbouw opgehaald worden door hun
ouders/verzorgers.
Het ophalen van de onderbouw zal gebeuren aan de zijkant van het schoolgebouw (de Loeffstraat). Het
ophalen van de middenbouw op de Nolensstraat verloopt via de hoofdingang. De kinderen van de bovenbouw
komt om 19:00 uur zelfstandig naar buiten.
Ophalen van de kinderen op de Noorderhavenkade
Om 18.45 uur kunnen de kinderen van de onder- en middenbouw opgehaald worden uit de klassen.
De kinderen van de bovenbouw vertrekken om 19.00 uur naar buiten, alleen of met hun ouders/verzorgers.
Foute truiendag/Save the children 14 december
Met deze actie willen we geld ophalen voor het goede doel Save The Children. 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 gedoneerd namens Daltonschool De Margriet.
Om deze actie aandacht te schenken mogen de kinderen vrijdag 14 december in een foute trui naar school
komen.
We hopen er met elkaar weer een sprankelend Kerstfeest van te maken dit jaar.

Daltonkernwaarde: Samenwerking (in groep 3NHK)

In groep 3 NHK werken de leerlingen samen aan de opdracht om een kasteel te maken met blokjes. Een hele
uitdaging om al samenwerkend een stevig, groot, mooi en hoog kasteel te bouwen. Doel van de opdracht is
niet zozeer het eindresultaat, maar meer het proces waarmee het resultaat wordt bereikt. Knap gedaan
jongens en meiden!

