20 december 2018
Agenda:
Vrijdag 21 december: roostervrije dag, alle leerlingen zijn deze dag vrij
Maandag 24 december tm vrijdag 4 januari: kerstvakantie, alle leerlingen zijn vrij
Maandag 7 januari: eerste schooldag van 2019
Dinsdag 5 februari: ouderavond coöperatieve leerstrategieën

Dank jullie wel voor 2018…
Wij wensen u mooie feestdagen en een fantastisch 2019.
Geniet van jullie kerstvakantie en tot maandag 7 januari.
Team Daltonschool De Margriet
Bordtekening van Esther (moeder van Morris 1/2C)

Ouderavond: ‘coöperatieve leerstrategieën’
Op dinsdag 5 februari a.s. organiseren we de eerste daltonouderavond van dit schooljaar.
Het thema van deze ouderavond is ‘coöperatieve leerstrategieën’. Dit is één van de ontwikkelingen waar wij
dit jaar mee bezig zijn. Het valt onder de kernwaarde samenwerken binnen het daltononderwijs.
Wij hebben een gastspreker uitgenodigd om u meer te vertellen over het idee achter coöperatieve
leerstrategieën en de uitwerking hiervan.
Geïnteresseerd? Graag een mailtje naar: ouderavond@demargriet.nl . In de mail graag vermelden met hoeveel
personen u komt en in welke groep uw zoon/dochter zit.
Oudercommissie zoekt Penningmeester
Volgend jaar gaat de dochter van Yunus, de penningmeester van de Oudercommissie, naar de middelbare
school. We gaan dan ook Yunus missen. Dit betekent dat we voor de Oudercommissie op zoek zijn naar een
nieuwe penningmeester met ingang van volgend schooljaar. Indien mogelijk zoeken we zelfs iemand die dit jaar
alvast een beetje mee kan lopen om zo de overgang wat te versoepelen.
De penningmeester van de Oudercommissie maakt deel uit van het dagelijks bestuur van Stichting
Oudercommissie Daltonschool De Margriet, samen met de secretaris (Kiek Veentjer) en de voorzitter (Cait
Kennedy) en aangevuld door één lid van de MR (Christa Stut) en vertegenwoordigers van het docententeam
(juf Jelena en meesters Jan en meester Patrick). De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het
financiële beleid van de stichting en alle financiële transacties die plaatsvinden. Per schooljaar vinden er 3
vergaderingen plaats van de gehele Oudercommissie en ongeveer 6 bestuursvergaderingen. De verwachte
tijdsinspanning is ongeveer 1 a 2 uur per week (beetje afhankelijk van de periode).
Heb je enigszins kennis van of affiniteit met financiële administratie, interesse om een actieve rol te spelen
binnen de schoolorganisatie en zie je het als een uitdaging om onze oudercommissie verder te
professionaliseren, meld je dan snel aan via de penningmeester (y.oksak@hotmail.com) of de secretaris
(kiekveentjer@gmail.com).
Namens het bestuur van de Oudercommissie

Foute kersttruiendag 2018 / Opbrengst actie Save the Childeren: bijna 1200 euro!!
Op vrijdag 14 december was het Foute Kersttruiendag op De Margriet. Het was fantastisch om alle creatieve,
foute kersttruien te zien bij zowel de leerkrachten als de kinderen. Het dragen van deze foute kersttruien was
naast ontzettend leuk ook om actie te voeren voor Save the Children. Alle kinderen zijn op pad gestuurd om de
sponsoractie te delen en dat is heel erg goed gelukt. Er is in totaal €1196,22 opgehaald! Van dit mooie bedrag
kunnen minstens 48 gezinnen voor een maand lang eten en drinken. De kerstwerkgroep wil iedereen enorm
bedanken met een speciaal bedankje voor Ollie uit groep 4 van de NHK. Door de actie te delen in de familieapp heeft hij 100 euro weten op te halen. Chapeau!

Nolensstraat

Eiland

Noorderhavenkade

Naschools aanbod: schaakles
De afgelopen weken heb ik schaaklessen gegeven aan de leerlingen van de
groep 6 tot en met 8 (naschools programma op donderdag). De leerlingen die
hebben meegedaan waren erg enthousiast.
Ik heb overleg met de school gehad en we willen de rest van het schooljaar deze
naschoolse schaaklessen graag voortzetten. Elke donderdag, wanneer er school
is, een uur schaken tot aan de zomervakantie op de locatie Nolensstraat.
Dat zijn vanaf 10 januari t/m 04 of 11 juli een ruime 20 weken. Voorwaarde is
dan wel dat er minimaal 7 kinderen mee doen.
Vriendjes of vriendinnetjes van een andere school zijn ook van harte welkom. De kosten voor deze 2e helft van
het schooljaar bedragen € 50,Alternatief:
Wanneer het minimum aantal van 7 kinderen niet gehaald wordt, maar uw dochter of zoon wil wel verder met
schaken, dan heb ik het volgende alternatief voor u:
Jeugdschaakvereniging 'De koddige koning' heeft 2 trainingsavonden: woensdagavond en donderdagavond,
beide van 18.30 - 19.45. Alle relevante informatie vindt u op de website van de vereniging: www.dekoko.nl De
geadresseerde is tevens deze jeugdschaakvereniging.
De contributie voor de rest van het seizoen bedraagt € 50,- Het verschil is wel dat de kinderen dan tevens lid
worden van de Kon. Nederlandse Schaakbond (zit in de contributie).
Als u vragen heeft kunt u mij uiteraard ook altijd bellen of mailen.
Stuurt u mij een mail indien u uw zoon of dochter op wilt geven voor de lessen.
Ik wens u allen fijne feestdagen en een goede jaarwisseling!
Hopelijk tot 10 januari bij de eerste schaakles in het nieuwe jaar 2019.
Vriendelijke groeten,
Ruud Neumeijer
06 – 39135281 / ruud.neumeijer@gmail.com

