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Voorwoord 
Hierbij schrijf ik mijn laatste voorwoord voor de 

Nieuwsbrief van de St. Martinusschool. Hierna zal 

mijn opvolgster – Annemieke Bindels – dit overne-

men. Per 1 oktober is zij directeur van de school. 

Zij neemt vanaf dat moment alle communicatie 

over.  

Ik blijf nog tot de Herfstvakantie om alles goed af 

te ronden en over te dragen. Fijn dat dit zo kan! 

 

Activiteiten 

We hebben er alweer 5 schoolweken opzitten. We-

ken waarin er – naast het ‘gewone’ werken en le-

ren ook weer allerlei andere activiteiten hebben 

plaatsgevonden. Gelukkig kunnen we u goed op de 

hoogte houden via Social Schools, maar ook via de 

Nieuwsbrief, Facebook en de website delen we 

graag wat van deze activiteiten. In deze Nieuws-

brief leest u hier dan ook over. 

Zo zijn de groepen 5 t/m 8 al 2 keer wezen school-

schaatsen, zijn er al appels geplukt om er vervol-

gens appelflappen van te maken en zijn we begon-

nen met het werken aan het project (en thema 

Kinderboekenweek) Gi-Ga-Groen, met als afslui-

ting op dinsdag en donderdag een tentoonstelling. 

 

Werkzaamheden 

In school is alles klaar qua vernieuwbouw en in-

richting. Deze week is de buitenkant deels (kozij-

nen, deuren en bergingen) geschilderd en is het 

oude logo van de gevel verwijderd. Toch weer 

even een andere ‘look’ van de school. Nu verder 

met het plein! 

 

 

Agenda oktober 2022 
  

Datum Activiteit 

26 sept t/m 13 okt. Projectweken Gi-Ga-

Groen 

Dinsdag 4 oktober Schoolschaatsen 

11 en 13 oktober Kanjerlessen ouders 

Dinsdag 11 oktober Tentoonstelling Gi-Ga-

Groen 14.15-15 uur 

Dinsdag 11 oktober Afscheid Rixt ouders 

vanaf 14.30 uur 

Donderdag 13 okto-

ber 

Tentoonstelling Gi-Ga- 

Groen 14 – 15 uur 

Vrijdag 14 oktober Afscheid Rixt kinderen 

11.00 uur 

17 t/m 21 oktober Herfstvakantie 

Vrijdag 4 november Nieuwbrief 3 

 



 

 

Afsluiting 

Ik sluit mijn werkzame periode op de St. Martinus 

hierbij af. Ik ben dan 4 jaar directeur van deze 

mooie school met fijne kinderen geweest. Ik heb 

er met veel energie en plezier gewerkt met een 

fantastisch team! Wat hebben we de afgelopen ja-

ren veel werk verzet met z’n allen: alles om voor 

onze kinderen goed en mooi onderwijs te kunnen 

verzorgen vanuit onze Daltonvisie. Daar kijk ik vol 

trots op terug! 

 

Nu is het moment om vanuit een rustige en fijne 

basis weer te groeien. Ik heb alle vertrouwen in 

Annemieke en het team en wens hen alle geluk en 

goeds toe, samen met de kinderen en ouders! Be-

dankt voor alles! 

 

Hartelijke groet,   

Rixt Minnema  

 
Afscheid Rixt &  
start Annemieke 
Al eerder werd met jullie gecommuniceerd dat ik 

(Annemieke) het stokje ga overnemen van Rixt, als 

directeur van de school. 

De afgelopen weken had ik de luxe om ingewerkt 

te worden door Rixt (en ze blijft nog 2 weken) 

waardoor ik vanaf 1 oktober met vertrouwen kan 

starten. Ik wil langs deze weg iedereen bedanken 

voor het warme welkom op jullie school. Dat was 

een super fijne start voor mij. Ik heb er dan ook 

heel veel zin in om op de Sint Martinus te gaan 

werken. Wát een prachtige school en wát een fijne 

positieve sfeer is er hier! Tijdens mijn voorstel-

rondje klassenbezoeken kreeg ik een heleboel vra-

gen van de kinderen waardoor ze mij ook al een 

beetje leerden kennen. Ikzelf ben al druk aan het 

oefenen om zo snel mogelijk alle kinderen en hun 

ouders ook te leren kennen, maar dat gaat nog 

even tijd kosten helaas.   

Ik werk drie hele dagen op de Sint Martinus. Mijn 

vaste werkdagen worden; maandag & dinsdag en 

vrijdag*/donderdag* (*afwisselend naar gelang 

mijn agenda). Mocht hier mettertijd verandering 

in komen dan laat ik dat uiteraard weten. 

 

Bij een hartelijk welkom hoort in dit geval helaas 

ook een afscheid.  

Rixt gaat de St Martinusschool verlaten. Wij willen 

het vertrek van Rixt natuurlijk niet onopgemerkt 

voorbij laten gaan. 

Op 11 oktober (tijdens de tentoonstelling Gi-Ga-

Groen) is er vanaf 14.30 uur voor ouders gelegen-

heid om afscheid te nemen van Rixt. 

Met de kinderen nemen we op 14 oktober om 

11.00 uur feestelijk afscheid van Rixt. We zullen 

haar dan met z’n allen eens flink in de bloemetjes 

zetten! 

 

Personele zaken 
Afgelopen week hadden we helaas al te maken 

met een zieke collega door corona. Hopelijk blijft 

het ons een beetje bespaard en kunnen we het zo-

veel mogelijk met ons eigen team opvangen. We 

doen hier iedere keer ontzettend ons best voor, 

maar zullen niet altijd alles kunnen oplossen aan-

gezien de invallerspool vrijwel leeg is. Laten we 

vooral goed met elkaar in contact blijven zodat we 

hier gezamenlijk goed doorheen komen! 

 

Kanjertraining 
In de groepen hebben we veel aandacht besteed 

aan groepsvorming, maar waarom besteden we 

daar eigenlijk zoveel aandacht aan?  

De start van een schooljaar is heel belangrijk voor 

het verloop van de rest van het schooljaar. De 

leerkracht kan veel invloed uitoefenen of de groep 



 
 

 

zich tot een positieve, negatieve of neutrale groep 

ontwikkelt.  

 

De eerste fase is de vormende fase: kinderen 

komen vol verwachting weer naar school na de 

vakantie en de leerkracht schept duidelijkheid in 

hun verwachtingen. Ook wordt er veel ruimte 

gemaakt om elkaar goed te leren kennen. Deze 

fase gaat over in de normering: de leerkracht 

maakt duidelijk wat hij of zij van de kinderen 

verwacht en we oefenen positief gedrag 

bijvoorbeeld in rollenspellen. De groep heeft een 

goede basis gelegd en er is een positieve sfeer. Het 

is belangrijk dat de leerkracht de leiding neemt in 

dit proces, anders onstaat er een omdraaiing van 

de fase normering en bestorming.  

 

De bestormende fase komt namelijk in elke groep 

voor en hoort bij een gezond groepsvormings-

proces. In deze fase wordt bepaald wie in de groep 

de toon zet en wie meer volgend is. Als je als 

leerkracht zorgt dat je eerst normeert, voorkom je 

dat de informele leider van de groep te veel 

invloed heeft op de groepsregels.  

 

Na de bestormende fase komt de groep in de 

prestatiefase terecht: de fase waarin de groep 

goed kan werken.  

 

De laatste fase van het schooljaar is de opheffing, 

die fase is een fase van afscheid en dit verloopt 

vaak ook wat onrustiger.  

 

Graag laten wij u tijdens de Kanjerlessen voor 

ouders op dinsdag 11 oktober en donderdag 13 

oktober zien wat wij in de afgelopen weken met 

de kinderen hebben gedaan. Bent u erbij? 

 
 
 

Dalton 
In verschillende items in deze nieuwsbrief is te le-

zen hoe wij samenwerken door de hele school. En 

ook verantwoordelijkheid voor elkaar dragen. Zo 

is te lezen dat de kleuters en groep 7/8 samen zijn 

wezen appels plukken. Hierin dragen de kinderen 

van groep 7/8 niet alleen verantwoordelijkheid 

voor zichtzelf, maar ook voor een jonger kind. En 

iedereen is vervolgens verantwoordelijk voor het 

materiaal en de appels. 

 

Wat niet vergeten mag worden: wat fijn om onze 

school weer zo prachtig in bedrijf te zien. Geen 

moment gaat er voorbij dat er niemand op de leer-

pleinen aan het werk is. Alleen of samen, met een 

juf of zonder juf. De mooie werkplekken die door 

het meubilair zijn gecreëerd worden volop ge-

bruikt. Ook kunnen we ons atelier op dit moment 

goed in gebruik nemen, zoals in het volgende item 

te lezen is. Fijn dat onze visie en ons gebouw nu zo 

mooi bij elkaar passen. We zullen er uiteraard 

goed gebruik van blijven maken. 

 

Appels plukken 
Woensdag 21 september zijn alle kinderen van 

onze school naar de natuurspeeltuin geweest. Hier 

hebben zij appels kunnen plukken. Groep 3 t/m 6 

gingen samen en groep 1/2 mocht samen met 

groep 7/8. Mooie samenwerkingen ontstonden. 

De kleinere kinderen konden de appels van de 

grond rapen en de grote kinderen konden ze met 

schepnetjes uit de boom vissen. Op school hebben 

we alle appels te drogen gelegd. Natuurlijk gaan 

we ook iets lekkers van de appels maken. In de ko-

mende weken maken de kinderen heerlijke appel-

flappen samen met juf Suzan. 

 



 

 

 
 

Schoolschaatsen 
Op dinsdag 20 september zijn de kinderen van 

groep 5 t/m 8 gestart met schoolschaatsen. In drie 

lessen worden zij klaargestoomd zodat zij de 

vierde schaatsles de ‘Elfstedentocht’ kunnen volt-

ooien. De kinderen zijn zo prima voorbereid op 

een strenge winter met veel schaatsplezier.  

 

 

 

 

Project Gi-Ga-Groen 
Maandag zijn wij gestart met het project Gi-Ga 

Groen, tevens het thema van de Kinderboeken-

week. Door de hele school werken wij hier in de 

klas en groepsdoorbroken aan. Door de school 

heen integreren we ‘groene’ activiteiten in ver-

schillende vakgebieden. Naast natuurlijk de lees-

bevordering staat ook de directe omgeving cen-

traal; hoe kijk je naar je omgeving? Wat valt er te 

ontdekken? De buitenlessen in oktober, leskisten 

over vogels en verschillende excursies in de groe-

pen (museum Joure, Oudemirdum en naar de 

voormalige ‘stjonkpôle’ in Makkum) staan ook in 

het teken van kijken naar je omgeving en hier zui-

nig mee omgaan.  
 

De kinderen van groep 5 t/m 8 werken samen aan 

een informatiefolder over een eigen gekozen dier 

of Gi-Ga Groen onderwerp. Daarnaast maken zij in 

gezamenlijke crea-lessen een mooie boomhut. Hoe 

mooi is het om midden in de natuur aan dit project 

te werken, dus we gaan in de komende weken ook 

een aantal keer de hort op.  

 

Als klap op de vuurpijl organiseren we een ten-

toonstelling om te laten zien wat wij allemaal ge-

leerd hebben. Kom vooral even een kijkje nemen 

op dinsdag 11 oktober (14.15 uur) of op donder-

dag 13 oktober (vanaf 14.00).  

 

 



 
 

 

Excursie naar de "stjonk-
pôlle" 
Afgelopen donderdag zijn de kinderen uit groep 1 

tot en met 4 op ontdekkingsreis geweest naar het 

natuurgebied bij de voormalige vuilnisbelt. Onder 

leiding van Jetze Genee (die voor ons een prachtig 

programma had uitgestippeld), hebben wij kun-

nen genieten van allerlei bijzondere ontdekkingen. 

Zo zagen wij onder andere sprinkhanen, heerlijke 

modderplassen, een wildwissel van de ree, vos-

senpoep, bramen, berenklauwen, een dassen- of 

een vossenhol, keutels van de ree, te veel om op te 

noemen. Sommige kinderen zagen zelfs nog een 

echte ree voorbij komen!    

 

 
 

Bag 2 School 
Wij willen u graag informeren over onze inzame-

lingsactie. Wij hebben via de organisatie 

Bag2School Nederland een kleding-inzamelingsac-

tie opgezet om extra geld in te zamelen om leuke 

activiteiten te organiseren voor de kinderen. 

Bag2School Nederland keert €0,30 per kilo uit. 

Door deze inzameling wordt de afvalberg niet nóg 

hoger en is het een mooie manier om van niet 

meer gebruikte kleding af te komen.  

 

Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in 

wilt zetten voor onze actie door zakken te vullen 

met de oude nog bruikbare kleding/textiel van u 

en uw kinderen. Dit zijn bijvoorbeeld schoenen, 

shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en de-

kens.  

 

Wat mag er WEL in de zakken: Schone kleding 

(zowel baby, kinder en volwassen), schoenen (per 

paar, aan elkaar geknoopt of met tape), lakens, de-

kens, gordijnen, handdoeken, knuffelbeesten, 

handtassen riemen en ceinturen.  

Wat mag er NIET in de zakken: Vieze, natte, ge-

scheurde of beschadigde kleding. Enkele schoe-

nen, afgeknipt materiaal, lappen, matten, tapijten, 

kussens, dekbedden, snuisterijen, bedrijfskleding, 

speelgoed en matrassen. 

 

Bag2School zal de kleding inzamelen op 25 okto-

ber 2022. Breng uw zakken alstublieft naar school 

in de periode van 10 oktober t/m 24 oktober en 

help ons om samen een fantastische inzameling 

neer te zetten! 

 

Alvast enorm bedankt 

voor uw hulp bij deze 

inzameling. 

 

Met vriendelijke groe-

ten,  

 

De Ouderraad 


