
 

 

NB 01, 02 september 2022 

Inhoud 
• Agenda 

• Voorwoord 

• Personele zaken 

• Kanjertraining 

• Dalton 

• Communicatie 

• Toestemming gebruik beeldmateriaal 

• Wijzigingen gezinsgegevens 

• Startgesprekken 

• Iepening Berneboekeprojekt 

• Schoolschaatsen 

• Typecursus  

 
Voorwoord 
De kop is eraf, de eerste week zit er al weer op!  

Na een heerlijke vakantie is iedereen weer goed be-

gonnen in de groepen. Deze eerste weken wordt er 

in de school gebouwd aan een fijne groep. Na een 

lange vakantie en in een nieuwe groep komen, is het 

belangrijk om elkaar opnieuw te leren kennen om zo 

een basis te leggen voor een goede relatie. Daarom 

worden er tijdens deze ‘Gouden weken’ in alle groe-

pen allerlei activiteiten gedaan om dit te versterken. 

De week is afgesloten met de Iepening Berneboeke-

projekt. 

 

In deze Nieuwsbrief leest u ook over de startge-

sprekken die we gaan organiseren. De uitnodigingen 

daarvoor vindt u – via de leerkrachten – in Social 

Schools. 

Verder in deze Nieuwsbrief stellen zich de nieuwe 

collega voor, leest u iets over communicatielijnen en 

al wat eerste berichten uit de groepen. 

 

Hierbij wil ik iedereen een heel mooi schooljaar toe-

wensen waarin we met elkaar fijn kunnen spelen, 

werken en leren. Laten we vooral het contact met el-

kaar (blijven) opzoeken zodat we vanuit de ‘Gouden 

driehoek’ het beste voor de ontwikkeling van uw 

kind(eren) kunnen betekenen! 

 

Hartelijke groet,  

  

Rixt Minnema  

 

Personele zaken 
Vandaag hebben we afscheid genomen van juf Elly. 

We wensen haar heel veel succes en plezier toe in 

haar in nieuwe baan! Bedankt voor alles! 

Zoals al via Social Schools gedeeld, hebben wij een 

nieuwe collega voor in de groepen. Hieronder stelt 

zij zich voor. We wensen juf Petricia veel succes en 

plezier bij ons op school! 

Agenda september 2022 
  

Datum Activiteit 

5 t/m 23 september Startgesprekken 

Maandag 5 september  Bezoek alle groepen  

Lida Dijkstra 

Donderdag 15 septem-

ber 

Inloop- & Infoavond 

Dinsdag 20 september Schoolschaatsen 

Dinsdag 27 september Schoolschaatsen 

Vrijdag 30 september Nieuwbrief 2 

 



 

 

Petricia Veslinga 

Hallo ouders, 

Ik zal me even voorstellen: Ik ben Petricia Veslinga 

(Strikwerda), 39 jaar, woonachtig in Makkum en ge-

trouwd met een makkummer. Samen hebben we 4 

kinderen. De meeste mensen hebben mij vast wel 

eens gezien in het dorp of bij de Jumbo. 

Wat was ik blij verrast dat ik de kans kreeg om op de 

St. Martinus te mogen werken! 

 

Ik heb in mijn loopbaan voor verschillende stichtin-

gen gewerkt en veel scholen gezien. Ik heb steeds 

langdurige vervangingsklussen gedaan en zit nu in 

het Supportteam van de BMS. Daar hoop ik ergens 

een vast plekje te krijgen. 

 

Mijn hobby's zijn haken/breien, zwemmen en dingen 

doen waar ik blij van wordt, zoals lesgeven.  

Voor mij staat voorop dat de kinderen zich eerst 

thuis en veilig voelen op school, dan komt de rest 

vanzelf.  

Het lijkt me heel leuk 

om deel te mogen uit-

maken van het team 

van de St. Martinus.  

Ik hoop samen met de 

kinderen, collega's en 

jullie als ouders er een 

mooi jaar van te ma-

ken. 

 

Kanjertraining 
De eerste weken van het schooljaar zijn heel 

belangrijk voor de groepsvorming. Groepsvorming 

bestaat uit verschillende fasen en we zijn nu in de 

vormende fase die overgaat in de normerende fase. 

Elkaar goed kennen leren, afspreken hoe we met 

elkaar willen omgaan, vertrouwensoefeningen doen 

zijn daarbij essentieel. In elke groep maken we hier 

ruim de tijd voor. Ook willen wij u als ouders 

betrekken bij het proces van groepsvorming en u op 

de hoogte houden van wat wij allemaal doen met de 

kinderen en waarom. Daarom zullen wij dit 

schooljaar een aantal Kanjerlessen voor ouders 

organiseren. De eerste les zal zijn in de week voor de 

herfstvakantie. Datums zullen zo spoedig mogelijk 

gecommuniceerd worden en ook hoe u zich hiervoor 

kunt aanmelden.  

 

Wij vinden het ook belangrijk dat we elkaar zien: 

leerlingen, leerkrachten, ouders, grootouders, wie 

ook maar bij ons op school komt. Dit begint al met 

elkaar groeten aan het begin van de dag als je het 

schoolplein op komt en je ziet daar je klasgenoten of 

een leerkracht. Of je loopt de klas binnen en daar 

word je begroet door je leerkracht. Wat doe je dan 

en hoe doe je dat? Daar hebben we het in iedere 

groep over. De kleuters hebben elkaar ook gezien, 

maar dan met een ander doel. Ze moesten elkaar 

heel goed bekijken en daarna elkaars gezicht 

tekenen.  

 

 



 
 

 

 
 

Dalton 
Zoals bij de Kanjertraining al aangegeven, vinden we 

het erg belangrijk om de eerste weken extra in te 

zetten op groepsvorming. Dit doen we o.a. door ver-

trouwensoefeningen, maar ook door samenwer-

kingsopdrachten. Samenwerken is een van de kern-

waarden van ons onderwijs. Doordat de groepssa-

menstelling na de zomervakantie is veranderd, is het 

belangrijk om deze kwaliteiten opnieuw van elkaar 

te ontdekken. Hoe kunnen we goed  met elkaar sa-

menwerken, wat zijn de kwaliteiten van mijn klasge-

noten? Wie kan tijdens een samenwerkingenop-

dracht de leidersrol opzicht nemen, wie is er juist 

heel creatief of kan erg goed overleggen? Zo hebben 

we in groep 7/8 de marshmallow challenge gedaan. 

Dit nadat wij eerst over onze eigen kwaliteiten en 

valkuilen hadden nagedacht. Na deze challenge heb-

ben we besproken welke kwaliteiten van de kin-

deren in de samenwerkingsopdracht zijn ingezet.  

 

 

 
 

Communicatie 
Komende week ontvangen alle oudsten het Informa-

tieboekje. Daarin staat alle praktische informatie ge-

schreven. Alle communicatielijnen staan er ook in. 

Zoals u weet, is Social Schools ons belangrijkste com-

municatiemiddel. Houdt u die dus goed in de gaten 

gedurende het schooljaar? 

De agenda (jaarplanning) staat hier ook in. 

 

Vanaf dit schooljaar is er een printbare agenda be-

schikbaar vanaf de website van Social Schools. U 

kiest dan voor de optie: Jaaroverzicht. Wanneer u 

dan de pagina afdrukt, krijgt u per maand een over-

zicht van de activiteiten. 

 

Toestemming gebruik 
beeldmateriaal 
We willen u vragen om in Social Schools toestem-

ming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw 

https://app.socialschools.eu/


 

 

kind aan te geven of weer even te controleren. Voor-

keuren moeten per kind ingesteld worden en kun-

nen door beide ouders worden aangepast. 

 

Om via Social Schools de toestemming m.b.t. beeld-

voorkeuren van uw kind(eren) in te regelen, gaat u 

als volgt te werk: 

 

Via de website: 

Ga naar Administratie > naam kind > Beeldgebruik-

voorkeuren > geef de voorkeuren op. 

Betekenis van de iconen: 

• groen vinkje = toestemming 

• rood kruisje = geen toestemming 

• vraagteken = geen voorkeur opgegeven 

 

Via de app: 

Ga naar Administratie > toestemmingen> naam kind 

> geef de voorkeuren op. 

Betekenis van de velden: 

• blauwe ja = toestemming 

• blauwe nee = geen toestemming 

• witte achtergrond = geen voorkeur opgegeven 

 

Mochten er vragen zijn of loopt u tegen problemen 

aan binnen Social Schools, dan kunt u altijd even 

contact op ]emen met school. 

 

Wijzigingen gezinsgege-
vens 
Mochten er wijzigingen zijn m.b.t. uw gezinsgege-

vens (denk aan adres, telefoonnummers, e-mail-

adres, oppas, huisarts, medische informatie) die voor 

ons van belang zijn om te weten, wilt u die dan door-

geven. Dat kan via directie@martinusmakkum.nl.  

Daarnaast vragen we alle ouders een telefoonnum-

mer toe te voegen aan de contactgegevens in Social 

Schools. Leerkrachten hebben eigenlijk altijd wel een 

mobiele telefoon bij zich en kunnen op die manier 

makkelijk contact opnemen, mocht dat nodig zijn.  

Contactgegevens staan bij ‘Account en profiel’. De 

gegevens die u invult zijn standaard alleen zichtbaar 

voor de medewerkers in uw groepen, de schoollei-

ding en de administratie.  

 

Startgesprekken 
Vanaf dit schooljaar gaan we starten met de zoge-

noemde ‘Startgesprekken’. Dit houdt het volgende 

in: 

In de eerste weken van het nieuwe schooljaar voe-

ren we startgesprekken (kwartier per gesprek) met 

kinderen en hun ouders/verzorgers. Het doel van 

deze gesprekken is (verdere) kennismaking en het 

bouwen aan een goede relatie met kind en ou-

ders/verzorgers. Door dit bij de start van het school-

jaar te doen, leggen we meteen de basis voor het 

vervolg.  

 

Uw kind kan zelf vertellen en u als ouders/verzorgers 

krijgt de mogelijkheid om over uw kind te vertellen. 

Te denken hierbij valt aan:  

• Noem eens 4 of 5 woorden die bij je opko-

men als je aan je kind denkt. 

• Waar is uw kind goed in? 

• Wat vindt uw kind leuk om te doen (spelen, 

hobby, sport)? 

• Waar wordt uw kind blij van? 

• Wat wil uw kind graag leren/wat verwacht 

het te leren? 

• Enz. 

 

In groep 8 wordt de uitslag/het rapport van de Aan-

sluitingstoets (AMN) die de kinderen eind groep 7 

hebben gemaakt, besproken.  

 

 

mailto:directie@martinusmakkum.nl


 
 

 

Vervolg 

Tijdens dit eerste gesprek maakt de leerkracht even-

tueel een afspraak met u voor een vervolggesprek. 

Als dit niet meteen nodig is, komt dat wel verderop 

in het schooljaar. Hierover informeren wij u nog. 

 

Het intekenen van de gesprekken wordt vanmiddag 

om 18.00 uur opengezet in Social Schools door de 

leerkrachten. U kunt dit ook in het weekbericht van 

de leerkrachten lezen.  

 

Iepening Berneboekepro-
jekt 
Vandaag kwam Lida Dijkstra, de berneboekeambas-

sadeur, op onze school de eerste boekenkoffer over-

handigen aan wethouder Petra van den Akker. Het 

was een vrolijke feestelijke bijeenkomst. De kinderen 

mochten vragen stellen, wat vertellen over hun favo-

riete boek en een aantal kinderen van groep 5/6 

speelde een prentenboek (van Lida Dijkstra) na. We 

hebben er samen volop van genoten! 

 

 

 

 
 

Schoolschaatsen 
Dit schooljaar mogen de kinderen van groep 5/6 en 

7/8 opnieuw naar de Elfstedenhal in Leeuwarden. 

Afgelopen schooljaar hebben de kinderen genoten 

van de schaatslessen en de afsluitende Elfsteden-

tocht. Reden genoeg om dit jaar ons opnieuw in te 

schrijven. In vier dinsdagochtenden krijgen de kin-

deren schaatsles zodat zij hun techniek kunnen ver-

beteren. De schaatslessen zijn dit jaar vroeg in het 

schooljaar, 20 en 27 september en 4 en 11 oktober. 

We hebben er zin in! 

 

Typecursus  
De kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben de folder 

meegekregen voor de typecursus van Instituut 

Noord. Wij vinden het belangrijk dat kinderen type-

vaardig zijn. Bij voldoende aanmelding vindt de cur-

sus op school/in Makkum plaats. 

 


