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Personele zaken 
Gelukkig is iedereen gezond en kunnen we ons on-

derwijs in combinatie met de noodopvang goed 

vormgeven. Op deze plek wil ik mijn waardering uit-

spreken voor de manier waarop de leerkrachten het 

onderwijs vormgeven: mijn complimenten!  

 

Nieuwe collega's 

Wanneer we weer fysiek naar school mogen, starten 

er twee nieuwe collega’s bij ons op school: Marieke 

Visch op woensdag in groep 1/2 en Andrea Büter op 

vrijdag in groep 7/8. We zijn erg blij dat zij ons team 

komen versterken en wensen hen beide veel plezier 

op onze school! 

Juf Marieke en juf Andrea stellen zich op een ander 

moment wel voor. 

 

Lockdown & thuisonder-
wijs 
Tja, wat moeten we hier nog over zeggen…  

We willen allemaal hetzelfde: zo gauw mogelijk de 

scholen weer open zodat we weer gewoon kunnen 

lesgeven en de kinderen weer gewoon op school 

kunnen leren, werken en samen spelen. Maar het 

moet natuurlijk ook veilig zijn. En tja, dan sta je in 

een spagaat… 

 

Op het moment van dit schrijven, weten we nog niet 

wanneer we weer open mogen en ook niet – áls we 

weer open mogen – hoe de organisatie er dan uit zal 

zien… Het enige dat we kunnen doen is afwachten 

en ondertussen ons ‘verstandige verstand’ gebruiken 

in de manier waarop we in deze periode moeten le-

ven.  

 

 

Agenda februari 2021 
  

Datum Activiteit 

11 februari Carnaval 

8 t/m 18 februari Voorleesdagen 

14 februari Valentijnsdag 

17 februari  Aswoensdag 

19 februari Studiedag team – kinderen 

vrij 

19 februari  Nieuwsbrief 7 

22 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie 

 



 

 

Thuisonderwijs 

We werken met zijn allen hard door en we doen ons 

best er samen het beste van te maken. Dat doet u 

thuis met uw kinderen super! Iedereen doet wat er 

in zijn of haar mogelijkheden ligt. We zien dat de kin-

deren hard werken aan de weektaken. En wat ko-

men er creatieve verwerkingen binnen n.a.v. op-

drachten. Onze complimenten daarvoor! 

 

We moeten nog even volhouden en daarom hopen 

we en wensen we dat u ook thuis de moed erin 

houdt: samen redden we het zeker! 

 

Vernieuwbouw 
Goed nieuws! We hebben u al eerder geïnformeerd 

over de aanstaande vernieuwbouw van de school. 

De plannen zijn nu definitief en zullen – als alles vol-

gens plan kan verlopen – vanaf de Voorjaarsvakantie 

t/m de Zomervakantie uitgevoerd worden.  

We zullen u van tevoren en gedurende deze periode 

op de hoogte houden van de gang van zaken. Bin-

nenkort ontvangt u hier de eerste mailing van met 

een aantal beelden van de plannen.  

 

Kanjertraining  
Een tweede lockdown in nog geen jaar tijd. Voor de 

tweede keer binnen één jaar geen fysiek onderwijs, 

maar online contact met klasgenoten en leerkrach-

ten. Dit vraagt heel wat van de kinderen, van ons al-

lemaal. Veel minder sociale contacten en activiteiten 

om naar uit te kijken. We hebben er allemaal weer 

zin in om weer samen naar school te gaan. Zodra dit 

mag, zullen wij op school aandacht besteden aan de 

ervaringen van de kinderen. Wat hebben ze meege-

maakt in deze lockdown, hoe voelen ze zich, waar 

maken ze zich zorgen over, etc.  

Daarnaast zullen we ook investeren in het weer op-

bouwen van de groep. Na een periode langer dan 

twee weken vindt er opnieuw groepsvorming plaats 

en is het nodig hierin te investeren. In elke klas zal er 

aandacht zijn voor spelletjes om elkaar weer beter te 

leren kennen en er zullen vertrouwensoefeningen 

gedaan worden. De afspraken die wij vanuit de Kan-

jertraining met elkaar hebben gemaakt op school 

zullen voorbijkomen, dit alles in de Kanjertaal die 

leerkrachten en kinderen met elkaar spreken. Laten 

we hopen dat we elkaar gauw weer in het echt kun-

nen begroeten op school! 

 

Dalton 
Net als voor alle aspecten van ons onderwijs heeft 

deze lockdown ook gevolgen voor onze manier van 

werken. We zien de kinderen graag samenwerken en 

van elkaar leren. Dit gaat op dit moment voor veel 

kinderen erg lastig. Maar verschillende gezinnen zien 

ook hier mogelijkheden. Kinderen videobellen met 

elkaar om zo te kunnen samenwerken, maar er zijn 

ook kinderen die soms een dagje bij iemand anders 

aan het werk zijn. Dit maakt het maken van de 

schooltaken een stuk gezelliger.  

Naast dat samenwerken een belangrijke pijler is van 

ons Daltononderwijs is een andere belangrijke pijler 

zelfstandigheid. De huidige situatie leent zich daar 

uitermate goed voor. Kinderen die zelfstandig hun 

taken maken en zelf online hun vragen stellen aan 

hun leerkracht. Natuurlijk is deze situatie verre van 

ideaal en zien we de kinderen, hopelijk, snel weer al-

lemaal op school! 

 

De Vriendschapstaart! 

Aanstaande woensdag 3 februari staat een bijzon-

dere opdracht op het lesprogramma. Voor alle groe-

pen vervallen de reguliere lessen van deze dag en 

daarvoor in de plaats mogen de kinderen zich stor-

ten op het bakken van een heerlijke ‘vriendschap-

staart’.  



 
 

 

 

De kinderen krijgen eerst een verhaal over Jacobus 

en de vriendschapstaart voorgeschoteld. Jacobus, 

die in eerste instantie nogal ‘down’ is, vrolijkt be-

hoorlijk op wanneer hij samen met zijn vriend Mol 

een taart gaat bakken. En dat is precies wat de kin-

deren van de Sint Martinus ook gaan doen tijdens 

deze vijfde woensdag in de lockdown. Bij deze uit-

zonderlijke opdracht komen overigens alle discipli-

nes aan de orde; van begrijpend lezen (recept lezen), 

tot schrijven, spellen (boodschappenlijstje maken) 

rekenen (taart bakken) tot en met creatieve verwer-

king (taart versieren).  

 

Daarna kunnen ze de opdracht evalueren door de 

taart zelf burgemeester te maken, maar de taart de-

len of cadeau geven aan iemand die wel een oppep-

per kan gebruiken zou ook een prachtig gebaar kun-

nen zijn. De kinderen van de noodopvang bakken 

deze dag ook een aantal taarten. Een ervan is be-

doeld om zelf te verorberen en de andere wordt ge-

bracht bij het zorgpersoneel van Avondrust.  

 

We hopen natuurlijk dat deze vriendschapstaart een 

feesttaart is om het heuglijke feit te vieren dat de 

scholen weer open mogen, maar mocht dit onver-

hoopt niet het geval zijn, dan ervaren de kinderen in 

ieder geval een stuk verbondenheid en positiviteit 

om nog vol goede moed verder te kunnen.  

 

We hopen op uw aller medewerking en ontvangen 

heel graag mooie foto’s van het bakplezier en/of het 

resultaat. Dat kan in antwoord op dit bericht. Wilt u 

daarbij aangeven of de foto ook gebruikt mag wor-

den op onze site, voor onze Facebook pagina en/of 

bij een bericht in de krant? 

 

Al vast heel veel bakplezier toegewenst! 

 

  
 

Fotoslinger BMS – doe je 
mee? 

We gaan met heel veel scholen en IKC's van de BMS 

een slinger maken van kinderen die met elkaar ver-

bonden zijn. We vragen iedereen een foto te maken 

waar jezelf op staat. Dat mag ook met je broertjes, 

zusjes en ouders. Je maakt de foto zo, dat je armen 

de 'buitenkant' van de foto raken. Als we alle foto's 

met jullie handen aan elkaar verbinden, is de slinger 

compleet! Let op, de slinger komt misschien wel aan 

een hek in Leeuwarden en Roodhuis te hangen of op 

een poster in de stad! Er wordt van alles bedacht om 

te laten zien dat we verbonden zijn met elkaar! 

Dus...even nadenken of je dat wilt!  

Doe je mee...? Stuur dan je foto voor 5 februari naar 

school: a.vanschepen@martinusmakkum.nl.  

 

 

mailto:a.vanschepen@martinusmakkum.nl


 

 

Corona Challenge Cultuur 
Kwartier Sneek 
  

 
   

Corona challenge ‘Hou vol’ 

Speciaal voor kinderen uit groep 4 t/m 8 is een lied 

over Corona geschreven. Het heet ‘Hou vol, hou 

moed’. Het lied is gemaakt door Michiel Merkies van 

Kunstencentrum Atrium en Gerrit Bloem van SBO de 

Súdwester. Ze hebben dit lied gemaakt omdat ze alle 

kinderen die thuis hun schoolwerk moeten doen een 

beetje willen opvrolijken. 

  

Wij willen jullie leerlingen vragen iets moois te ma-

ken op dit lied. Dat kan bijvoorbeeld een dans zijn, 

een kunstwerk, schilderij, stopmotion, gedicht, spe-

len op een instrument of het lied zingen in de karao-

kever-sie! We vragen de leerlingen een filmpje te 

maken hiervan en dit op te sturen.  

Het lied, filmpjes en info vind je op 

www.akte2.nl/houvol.   

  

Filmpjes kunnen worden ingestuurd t/m 19 februari. 

Leerlingen die meedoen maken kans op het winnen 

van een gitaar, keyboard of djembé! 

De winnaar wordt gekozen door niemand minder 

dan Syb van der Ploeg en Sytse Broersma zanger en 

bassist van de Kast! 

  

➔ Doe je mee? 
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