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Voorwoord 

Dit is alweer de Nieuwsbrief van februari. De afgelo-

pen weken zijn helaas weer onrustig geweest…. 

Veel kinderen thuis door corona waarvan sommige 

ook ziek (maar lang niet iedereen) maar ook nog 

door anders ziekzijn. Daarnaast hebben we ook te 

maken gehad met leerkrachten die positief getest 

waren en moesten we puzzelen hoe de lessen toch 

zo goed mogelijk door konden gaan. Ik vind dat we 

daar best goed in zijn geslaagd.  

 

De afgelopen weken hebben daarnaast in het teken 

gestaan van het afnemen van de CITO-toetsen. Ge-

woonlijk vindt dat met een groep tegelijk plaats, 

maar dit keer ‘moesten’ kinderen op andere mo-

menten en plekjes hun toetsen (af)maken doordat ze 

thuis waren en dat niet tegelijk met de groep konden 

doen. Maar ook dat is wel weer gelukt. 

 

In mijn vorige voorwoord schreef ik dat we allemaal 

wel wat vitamine Z(on) konden gebruiken zodat het 

er allemaal weer wat vrolijker uit zal zien en we er 

weer op uit kunnen. Ik hoop ook vooral dat iedereen 

fit blijft en ‘gewoon’ naar school of werk kan. 

Op het moment van het schrijven van dit voorwoord 

woedt er echter een storm over Nederland en komt 

er nog één aan… Op de zon zullen we dus nog even 

moet wachten, maar positief heeft nu gelukkig wel 

weer een andere betekenis gekregen: alles gaat 

weer open, we mogen weer van alles ondernemen 

en vooral samen; wat hebben we daar behoefte aan! 

Agenda maart 2022 
  

Datum Activiteit 

21 t/m 25 februari Voorjaarsvakantie 

Dinsdag 1 maart Carnaval 

Woensdag 2 maart Luizencontrole 

Dinsdag 8 maart Rapporten mee 

Dinsdag 8 maart Himmeldei 

Woensdag 9 maart BMS-dag – kinderen vrij 

Woensdag 16 

maart 

Open Dag &  

Grote Rekendag 

Vrijdag 18 maart Pannenkoekdag groep 7/8 

- Avondrust 

Vrijdag 25 maart Nieuwsbrief 8 

 



 

 

 

Dit betekent ook dat we op school activiteiten weer 

in gezamenlijkheid door kunnen laten gaan, we weer 

(meer) erop uit kunnen en we elkaar weer meer fy-

siek kunnen ontmoeten. Hoe en wat we dit precies 

vorm gaan geven in en rond school, daar informeren 

we u nog over.  

 

Nu eerst maar lekker genieten van vakantie! Hierbij 

wil ik iedereen dan ook een hele fijne vakantie toe-

wensen! 

  

Hartelijke groet,  

  

Rixt Minnema  

 

Personele zaken 
Het was de afgelopen weken regelmatig puzzelen 

om de bezetting in alle groepen rond te krijgen, 

maar daar zijn we nu hopelijk eerst van af! Er zijn op 

dit moment dan ook geen bijzonderheden te mel-

den. 

 

Kanjertraining  
Stichting Kanjertraining heeft in overleg met de 

inspectie de “Vragenlijst Sociale Veiligheid van 

Stichting Kanjertraining (SVSK)” ontwikkeld voor het 

basisonderwijs. Met deze lijst kunnen wij voldoen 

aan de Wet Sociale Veiligheid. In deze wet staat dat 

scholen in het Primair en Voortgezet Onderwijs 

verplicht zijn om een actief veiligheidsbeleid te 

voeren. We meten via de Sociale Veiligheidslijst wat 

hiervan het effect is, om zo het beleid eventueel te 

kunnen verbeteren. We laten alle leerlingen uit 

groep 5 t/m 8 de lijst invullen en dit hebben de 

kinderen voor de voorjaarsvakantie gedaan.  

De volgende punten worden gemeten: 

• Het voorkomen van incidenten op school. 

• Veiligheidsbeleving van leerlingen. 

• Welbevinden van leerlingen. 

• Angst voor incidenten. 

• Leerkracht treedt op wanneer nodig. 

Er wordt dus niet alleen gekeken naar de mate van 

veiligheid, maar vooral ook naar de inspanning die 

we als school doen om de school veilig te maken en 

te houden. Naar aanleiding van de ingevulde lijsten 

gaan we ook met elkaar in gesprek. We blijven 

werken aan de basis van vertrouwen zodat ieder 

kind zich veilig voelt op de Sint Martinus! 

 

Dalton 
Een van de kernwaarden van ons Daltononderwijs is 

samenwerken. Dit kan natuurlijk binnen je eigen 

groep, maar het is ook leuk om eens met kinderen 

van een andere groep te kunnen samenwerken. Zo 

hebben we tijdens het knutselen voor de herfstfair 

groep 1 t/m 4 door elkaar gehusseld en groep 5 t/m 

8 ook. Gelukkig mag dit na de vakantie weer en hier 

gaan we dan met carnaval meteen mooi gebruik van 

maken! 

 

In een eerdere nieuwsbrief was te lezen dat wij druk 

bezig zijn met het ontwikkelen van een nieuw rap-

port. Helaas lag de lat net iets te hoog en kunnen we 

nu het nieuwe rapport nog niet meegeven. Ons stre-

ven is om het rapport aan het eind van het school-

jaar gebruiksklaar te hebben. 

 

Adviesgesprekken groep 8 
Na de Voorjaarsvakantie vinden de adviesgesprek-

ken voor de kinderen van groep 8 plaats. Dit heeft te 

maken met CITO-toetsen die nog niet volledig ge-

maakt konden worden door corona/ziek zijn. De ge-

sprekken vinden met de leerling en zijn/haar ouders 

plaats. 



 
 

 

We hopen dat de kinderen een goede keuze (heb-

ben) kunnen maken voor het vervolgonderwijs.  

 

Rapporten en gesprekken 
Dinsdag 8 maart ontvangen de kinderen hun rap-

port. De afgelopen periode is er regelmatig (digitaal 

en/of telefonisch) contact geweest tussen u als ou-

der/verzorger en de leerkrachten. Mocht u na het le-

zen van het rapport nog vragen hebben, dan kunt u 

deze stellen middels een ‘Nieuw persoonlijk bericht’.  

De leerkracht neemt dan contact met u op; telefo-

nisch, via Teams of voor het maken van een afspraak 

voor een fysiek gesprek.  

Er zit dus geen briefje bij het rapport. 

 

Schoolschaatsen 
Wat een succes! De afgelopen drie dinsdagen zijn 

groep 5/6 en groep 7/8 naar de Elfstedenhal in Leeu-

warden geweest. Hier hebben we twee schaatsles-

sen gevolgd en hebben we de Elfstedentocht ge-

schaatst. Alle kinderen hebben de tocht uitgereden 

en de kregen na-afloop nog een mooi diploma mee 

naar huis! 

 

 

 
 

Carnaval 
Op dinsdag 1 maart vieren we carnaval. De hele dag 
is het feest. De kinderen mogen deze dag uiteraard 
verkleed naar school komen. ’s Morgens beginnen 
we met de carnavals knutsels met daarna een circuit. 
’s Middags doen we allerlei gezelschapspellen. De 
kinderen mogen deze zelf meenemen. We hoeven 
niet meer te cohorteren, dus er wordt gefeest in ver-
schillende groepjes met kinderen uit verschillende 
klassen. Aan het einde van de dag gaat het dak er 
nog even af!  
 

 2022: een 
plek voor jou, een plek 
voor mij 
Dit jaar staat de Vastenactiecampagne in het teken 

van: Een plek voor jou, een plek voor mij. We maken 

kennis met Maria. Haar familie woont al honderden 

jaren in een mooie, vruchtbare vallei in Oost-

Guatemala, maar nu wordt er een 

waterkrachtcentrale gebouwd waardoor de rivier 

droogvalt en ze hun land dreigen kwijt te raken. We 

gaan tijdens de vastentijd sparen voor kinderen als 



 

 

Maria, zodat zij op hun mooie plek kunnen blijven 

wonen en ervan kunnen blijven leven! 

 

De vastentijd begint meteen na de carnaval op 

woensdag 2 maart. De kinderen maken op school 

een vastendoosje en dat gaat mee naar huis. Door 

thuis of bij familie, vrienden of buren allemaal 

klusjes te doen, kunnen de kinderen sparen in hun 

vastendoosje voor eerdergenoemd doel. In de week 

van Witte Donderdag (14 april) nemen de kinderen 

de doosjes weer mee naar school en wordt het geld 

geteld en maken we de eindopbrengst bekend.  

 

 
 

Himmeldei 
Op 8 maart gaan de kinderen weer een rondje door 
Makkum doen om het zwerfvuil in de eigen omge-
ving op te ruimen. De gemeente stelt containers, 
vuilniszakken en prikkers beschikbaar. Kinderen die 
meedoen krijgen een cadeautje van de gemeente. 
 

BMS-dag  
Woensdag 9 maart vindt de Stichtingsdag van de 

BMS plaats. Voor alle medewerkers van de BMS is er 

een programma opgesteld die wij met ons team 

gaan volgen. Het programma zal helaas deze keer 

nog online zijn. Het was niet mogelijk om voor ruim 

600 medewerkers nu alles nog om te zetten naar 

een fysieke dag. Hopelijk volgend jaar weer! De kin-

deren zijn deze dag (ochtend) vrij. 

 
 

Open Dag 
Op woensdag 16 maart (8.30 - 12.00 uur) staat onze 

Open Dag gepland. Deze gaat door: we willen graag 

weer belangstellenden de mogelijkheid bieden een 

kijkje in school te nemen!  

Hoe we dit gaan organiseren, daar volgt wel informa-

tie over. 

Noteer alvast de datum en houd Social Media in de 

gaten! 

 

Grote Rekendag 2022 
Op woensdag 16 maart 2022 (op de Open Dag) hou-

den wij onze Grote Rekendag.  

De titel van de 20e Grote Rekendag is ‘Bouwavontu-

ren’. Er komen veel rekenactiviteiten kijken bij bou-

wen: tekenen, inschatten, rubriceren, plannen. De 

kinderen combineren denkkracht met handvaardig-

heid. Een heel avontuur! Ze ontdekken hoe het is om 

architect te zijn of constructeur of bouwer. 

 

 

Schoolwas 
Ilona Oostenveld heeft zich aangeboden om de was 

te gaan verzorgen. Hartstikke fijn! 

 

 

 



 
 

 

Kennen jullie schoolspot 
al? 
Schoolspot is dé ICT-webwinkel voor medewerkers 

en ouders van kinderen in het (speciaal) 

basisonderwijs. Met veel korting (tot wel 90%!) kun 

je via schoolspot officiële software, 

clouddiensten, hardware en andere ICT-gerelateerde 

producten bestellen. 

Zo betalen ouders bijvoorbeeld maar € 27,00 voor 

Office 2019 en de upgrade naar Windows 10 is 

voor ouders zelfs helemaal gratis. Ook bieden ze 

MacBooks, Chromebooks, iPads en andere tablets 

en zelfs smartphones aan met korting. 

Hoe dat kan? APS IT-diensten (het moederbedrijf van 

schoolspot) sluit overeenkomsten met 

leveranciers. Daarnaast sluit de basisschool van jouw 

kind vaak al schoolovereenkomsten inclusief 

het recht voor thuisgebruik af met verschillende le-

veranciers. Hierdoor kun je als ouder profiteren van 

onderwijskorting in onze webwinkel. 

Een schoolspot-account aanmaken is geheel gratis. 

Echter checkt schoolspot na aanmelding of je  

kind inderdaad een leerling is van de opgegeven ba-

sisschool. 

Klik hier voor meer informatie of ga naar de website 

om een account aan te maken. 

 

 

 

Fijne vakantie! 

https://www.schoolspot.nl/klantenservice-over-schoolspot
https://account.schoolspot.nl/registreer/leerling

