
 

 

NB 05, 18 december 2020 

Inhoud 
 Agenda 

 2020… 

 Personele zaken 

 Thuisonderwijs 

 Noodopvang 

 Kanjertraining 

 Dalton 

 Nieuwe methode aanvankelijk lezen 

 Wisseling in Ouderraad 

 School in kerstsfeer 

 Advent en Kerst 

 Raamschildering 

 Kerstkaarten voor bewoners Avondrust  

 

Bijlage: 
 Thuisonderwijs en Noodopvang 

 

2020… 
2020 was een bijzonder jaar. Het jaar heeft veel ver-

driet achtergelaten, maar het heeft ons toch ook 

waardevolle dingen gebracht. Enerzijds heeft het ons 

beperkt in heel veel dingen. Anderzijds hebben we 

door de situatie ook veel geleerd. 

En net nu we een beetje gewend waren aan deze be-

perkingen, gaat Nederland in een tweede ‘harde 

lockdown’… 

Onze school moest hierdoor vervroegd sluiten. Dins-

dag waren de kinderen ‘zomaar’ voor het laatst op 

school en we mogen ze pas op 18 januari weer ont-

vangen, zoals het nu staat. Heel verdrietig, maar we 

gaan er het beste van maken! 

 

Maar nu eerst genieten van de Kerstvakantie! Ieder-

een zal de dagen anders invullen dan in voorgaande 

jaren, maar dat wil niet zeggen dat ze minder feeste-

lijk hoeven te zijn. Probeer de lichtpuntjes te zien en 

te genieten van het samenzijn! 

 

Hoe het jaar 2020 in je herinnering een plek krijgt, 

zal voor ieder anders zijn… 

Laten we begrip en oog hebben voor elkaar.  

Laten we de mooie dingen zien en vasthouden. 

Laten we goed op elkaar passen en elkaar helpen. 

Laten we een beetje lief zijn; voor jezelf en voor de 

ander. 

Laten we een lichtje branden voor wie of wat er nu 

in je gedachten op komt. 

En laten we daarbij hopen op en geloven in een be-

tere tijd die komen gaat. 

Ik heb daar vertrouwen in! 

 

Ik wens u allen hele fijne feestdagen toe en goede 

jaarwisseling. Op naar een gezond en mooi 2021! 

 

Met warme groet, Rixt Minnema 

Agenda januari 2021 
  

Datum Activiteit 

21 dec. t/m 1 jan. Kerstvakantie 

4 t/m 15 januari Thuisonderwijs 

Januari CITO-toetsen 

20 januari Voorleesontbijt 

29 januari  Nieuwsbrief 6 

 



 

 

 

 
 

Personele zaken 
Zoals via Social Schools met u gecommuniceerd, 

heeft juf Iris een nieuwe baan. Juf Iris gaat voor 4 da-

gen per week aan de slag op een andere BMS-

school.  

We wensen haar veel succes en plezier in haar 

nieuwe baan! 

 

Wij hebben een vacature uitgezet om de vrijgeko-

men dagen in te vullen. Zodra we hier iets over kun-

nen mededelen, doen we dat. 

 

Thuisonderwijs 
Nu de scholen 2 weken gesloten zijn en we van 4 t/m 

15 januari weer thuisonderwijs gaan verzorgen, wil-

len we in de bijlage de afspraken die wij als team 

hebben gemaakt met u delen. 

Middels de weekmail van de leerkrachten wordt u 

verder inhoudelijk geïnformeerd. 

Lees dus de bijlage a.u.b. goed zodat u op de hoogte 

bent. 

 

Noodopvang 
Na de Kerstvakantie vindt de noodopvang plaats op 

eigen school. Via Social Schools heeft u al kunnen le-

zen of uw kind(eren) daarvoor in aanmerking komen 

en hoe u uw kind(eren) daarvoor kunt aanmelden. Er 

is een toevoeging voor kinderen in een kwetsbare 

positie (zie bijlage). De leerkracht neemt hierover 

contact met u op. 

 

Kanjertraining  
In de afgelopen week blijkt maar weer dat er toch 

echt Kanjers op de Sint Martinusschool zitten! Neem 

bijvoorbeeld de kerstmusical: de kinderen hadden 

nog maar twee keer geoefend op het echte podium 

en toch zetten ze dinsdagmiddag een prachtige mu-

sical neer! Ook de kinderen uit de andere groepen 

die een bijdrage hadden in de musical, hebben dit 

geweldig gedaan! Wat kunnen kinderen dan flexibel 

zijn.  

Tussen alle bedrijven door maken de kinderen een 

mooie kerstkaart voor de bewoners van Avondrust 

en ook nog voor hun eigen ouders. Er komt heel ab-

rupt een eind aan het schooljaar 2020 en toch ma-

ken we er met zijn allen nog mooie dagen van. Dit is 

iets om trots op te zijn!  

 

Dalton 
De afgelopen weken hebben we de adventsviering 

en de kerstviering gezamenlijk mogen gevierd. De 

kinderen van groep 1/2 en 7/8 hebben samen de ad-

ventsviering verzorgd. De kleuters droegen een mooi 

gebedje voor en de kinderen van 7/8 lazen een mooi 



 
 

 

herkenbaar verhaal voor over de donkere dagen 

voor kerst. 

Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van groep 

5/6 een mooie kerstmusical neergezet. De andere 

groepen mochten groep 5/6 her en der een beetje 

ondersteunen.  

Dit zijn in de afgelopen week een aantal mooie sa-

menwerkingsprojecten waarbij de kinderen deze 

mooie kwaliteit kunnen oefenen. De aankomende 

tijd zitten we helaas weer thuis en kan dit op zo’n 

schaal helaas niet. We hopen de vieringen en andere 

samenwerkingsprojecten in 2021 weer op te kunnen 

pakken.  

 

Nieuwe methode aanvan-
kelijk lezen: Lijn 3 
De afgelopen maanden hebben we ons verdiept in 

de nieuwste methodes voor aanvankelijk lezen. Er is 

daarbij ook gekeken naar welke methode het beste 

aansluit bij de methodes die wij in alle groepen ge-

bruiken voor spelling en technisch lezen. De keuze is 

gevallen op Lijn 3, dit is een mooie frisse en overzich-

telijke methode. We denken dat deze methode ons 

veel kan bieden op het gebied van gevarieerde werk-

vormen en aantrekkelijke en moderne materialen en 

dat het goed passend is bij het Daltononderwijs. De 

bestelling is inmiddels al binnengekomen en we zul-

len zodra de kinderen weer fysiek onderwijs op loca-

tie mogen krijgen hiermee aan de slag gaan.  

 

Wisseling in Ouderraad 
In de OR heeft er een wisseling plaatsgevonden. Ma-

rijke Bonthuis heeft de OR verlaten en Gerry de 

Witte neemt haar plek in. 

Hierbij willen we Marijke bedanken voor haar inzet! 

 

 

School in kerstsfeer 
De school ziet er weer sfeervol uit, daar hebben we 
de afgelopen 2 weken van kunnen genieten. 
Bedankt OR! 

 
 

Advent en Kerst 
Wat een mooie feestelijke week had moeten worden 

met een mooie afsluiting voor de Kerstvakantie, 

werd een snelle afronding op dinsdag. Wat fijn dat 

de kinderen van groep 5/6 zo flexibel waren en al 3 

dagen eerder de Kerstmusical wilden opvoeren. Heel 

knap! 

Met een traktatie voor de kinderen bij de lunch werd 

het toch nog feestelijk. Ook voor alle gezinnen was 

er een traktatie, beide verzorgd door de OR. Be-

dankt; een mooi gebaar! 

 

De Kerstmusical staat op film. Deze wordt op dit mo-

ment klaargemaakt en zodra de film beschikbaar is, 

wordt deze in de besloten OneDrive geplaatst. U 

krijgt dan wel bericht. 

Wel sturen we via Social Schools alvast een aantal 

foto’s, zodat u een impressie krijgt van de musical. 

 



 

 

Het verhaal ging over een kaarsenmakerij en heet 

’Op tijd voor het lichtfeest’. Dit verhaal is tevens een 

(digitaal) prentenboek; wellicht leuk om samen te le-

zen! 

Link Trefwoord: www.trefwoord.nl/kerst-thuis 

Er staan ook suggesties in voor een kerstviering 

thuis. 

 

Raamschildering 
De ramen van het speellokaal zien er weer prachtig 

uit. Dit keer heeft Piety er een prachtig winterland-

schap op ‘geschilderd’ met spuitsneeuw. Het resul-

taat ziet u hieronder. 

 
 

Kerstkaarten voor bewo-
ners Avondrust 
Elk jaar maken de kinderen in de bovenbouw kerst-

kaarten voor ouderen. Deze actie gaat uit van het 

Nationaal Ouderenfonds en de kerstkaarten worden 

door dit fonds door het hele land verspreid aan een-

zame ouderen. Dit jaar hebben alle kinderen van 

onze school een kerstkaart gemaakt en wij hebben 

besloten deze kaarten aan te bieden aan alle bewo-

ners van Avondrust om hen hele fijne feestdagen te 

wensen en hen ook te laten weten, dat wij aan ze 

denken in deze moeilijke tijd. We hebben de kerst-

kaarten zelf bij Avondrust gebracht in een grote brie-

venbus en zij hebben ons al laten weten er heel blij 

mee te zijn!  

 

https://trefwoord.us4.list-manage.com/track/click?u=f3345ad59ad82c777f1dc0d66&id=3ac685d312&e=4ab15530a8

