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Voorwoord 
Gelukkig wordt het leven steeds normaler in onze sa-

menleving. Op en rond school wordt er hard ge-

werkt, gespeeld en geleerd en is er ruimte voor mooi 

onderwijs. Maar het is ook fijn dat er verder ook 

weer meer ruimte komt, bijvoorbeeld voor activitei-

ten, excursies en de mogelijkheden om ook ou-

ders/verzorgers weer eens uit te nodigen in de 

school. Daarmee is deze Nieuwsbrief gevuld.  

Maar eerst hieronder de laatste aanpassingen qua 

richtlijnen met in de bijlage de nieuwste Beslisboom. 

 

Voor ieder zou ik hierbij willen zeggen: geniet van 

alle leuke activiteiten die er op de planning staan! 

 

Aanpassingen quarantaine- en testbeleid 

Voor basisscholen zijn vanaf 20 september de maat-

regelen voor quarantaine en testen bij een positief 

geteste leerling of leerkracht veranderd. Hierbij zijn 

maatregelen voor leerlingen anders dan voor leer-

krachten. En wordt er rekening gehouden met de im-

muniteit van een persoon. De maatregel van isolatie 

van een besmette persoon verandert niet. De posi-

tief geteste leerling of leerkracht gaat in isolatie en 

blijft thuis.   

Agenda oktober 2021 
  

Datum Activiteit 

29 september Kinderpostzegels 

4 oktober Dierendag 

6 t/m 15 oktober Kinderboekenweek 

7 oktober Theatervoorstelling De 

Melkweg 

11 oktober Bezoek Scheepvaartmu-

seum 

13 oktober Herfst Fair 

18 t/m 22 oktober Herfstvakantie 

27 oktober Streetwise 

28 oktober Luizencontrole 

29 oktober Excursie Hippe Heksen en 

Paddenstoelenpad 

29 oktober Nieuwsbrief 3 

 



 

 

Leerlingen die nauw contact zijn  

De leerlingen die nauw contact zijn van de positief 

geteste leerling of leerkracht kunnen gewoon naar 

school blijven gaan. Ook hoeven zij niet meer te tes-

ten op de 5e dag. Wij vragen deze leerlingen wel ex-

tra alert te zijn op klachten die passen bij co-

rona. Dan geldt: blijf thuis en laat je testen.  

 

Leerkrachten die nauw contact zijn  

Voor leerkrachten die een nauw contact zijn van een 

positief geteste leerling of leerkracht, geldt de qua-

rantaine alleen als hij of zij niet-immuun is. Een leer-

kracht die niet-immuun is, gaat in quarantaine. Een 

leerkracht die immuun is, hoeft niet in quarantaine.   

De informatiebrieven zijn hier te vinden: Leefregels 

en informatiebrieven | LCI richtlijnen (rivm.nl)  

Kanjertraining  
Inmiddels zijn we alweer vier weken naar school en 

zoals genoemd in de eerste Nieuwsbrief is er in alle 

klassen de afgelopen weken veel aandacht geweest 

voor kennismakingsspelletjes om elkaar goed te le-

ren kennen en vertrouwensoefeningen. Voor kin-

deren is het belangrijk om elkaar te kunnen vertrou-

wen in de klas. Als uitgangspunt hebben we bij het 

doornemen van de smileyposter met elkaar bespro-

ken dat we graag te vertrouwen willen zijn maar dat 

vertrouwen ook een kans moet hebben om te 

groeien. Ook hebben we met elkaar besproken dat 

het soms niet lukt "om te vertrouwen" te zijn.  Be-

langrijk is dat we wel van elkaar gezien en gehoord 

hebben dat we allemaal wel deze intentie hebben. 

Om dat te stimuleren heeft de Kanjertraining veel 

vertrouwensoefeningen die de kinderen onderling 

meer vertrouwen kunnen geven. Voor kinderen is 

het belangrijk dat ze bij het doen van deze oefenin-

gen en spellen altijd zelf kunnen aangeven of ze zich 

er prettig bij voelen en mee durven te doen. Als leer-

kracht is het goed om het meedoen te stimuleren 

maar vooral ook om er begrip voor te hebben als 

meedoen even geen optie is. 

In alle klassen zijn afspraken gemaakt en die hangen 

zichtbaar in de klas. Kanjertaken zijn afgesproken zo-

dat de kinderen weten met welke taak zij bijdragen 

om de klas/de school netjes te houden.  

 

Dalton 
De leerkrachten 

zijn gestart om 

met elk kind indi-

vidueel in ge-

sprek te gaan. 

We willen graag 

weten hoe het 

met de kinderen 

gaat, wat gaat al 

goed op school 

en in de klas en 

waar kan nog 

aan gewerkt 

worden. We stimuleren de kinderen hiermee om na 

te denken over hun leerproces en laten ervaren welk 

aandeel zij hier in hebben. De kinderen van groep 7 

en 8 hebben in een oudergesprek de eerste gesprek-

ken al besproken met hun ouders. In de groep kun-

nen de kinderen wekelijks op hun doelen reflecteren 

op de weektaak, om deze vervolgens weer mee te 

nemen in het volgende gesprek met de leerkracht. 

Daarnaast is onze Daltonboom op dit moment ge-

vuld met allerlei doelen. 

 

Buitenlessen 
Wat was het genieten de afgelopen weken met de 

kinderen op het strand en in de natuurspeeltuin. 

https://ggdfryslan.us7.list-manage.com/track/click?u=5047dba37fba326959a9f8459&id=81cf1bbaee&e=2bfa24eb88
https://ggdfryslan.us7.list-manage.com/track/click?u=5047dba37fba326959a9f8459&id=81cf1bbaee&e=2bfa24eb88


 
 

 

Aanvankelijk voelde het een beetje als een school-

reisje, maar al snel was duidelijk dat er werd geleerd, 

geabsorbeerd en inhoudelijk vervolgd op school.  

Volgende week maandag en dinsdag zijn ouders en 

verzorgers uitgenodigd om mee te doen met het on-

derdeel mindfullness. Dit is dan voorlopig onze laat-

ste buitenles. Vanzelfsprekend gaan we hierna sa-

men in overleg op welke wijze deze vorm van onder-

wijs een vervolg kan krijgen op de Sint Martinus-

school.   

 

Schoolreisjes 

Donderdag 23 september zijn we met de groepen 1-

4 naar Sanjessafari in Veenwouden geweest. We 

hebben een prachtige dag gehad! 

De kinderen konden zowel buiten in de speeltuin en 

in de verkeerstuin spelen en in de binnenspeeltuin.  

Tussen de middag smaakte de patat ook prima. ’s 

Middags gingen we in groepjes langs de dieren in het 

park. We zagen o.a. kamelen, pony’s en prachtige 

vogels. Na nog even gespeeld te hebben, kreeg ie-

dereen een ijsje en reden we terug naar Makkum. 

Vanaf deze plek willen we nogmaals alle begeleiders 

en chauffeurs bedanken die met ons mee waren! 

 

 

De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn naar Slagharen 

geweest. Wat was het een feest! De pret begon ’s 

morgens al in de bus, lekker kletsen en zingen. Een-

maal in het park vlogen de kinderen uit. In groepjes 

zijn zij op avontuur geweest, in de achtbaan en ka-

belbaan, maar ook de rustige attracties waren in 

trek. Uitgeput stapten we ’s middags weer in de bus 

terug naar Makkum. 

 
 

Keukeninventaris 

In ons atelier op de bovenverdieping willen we ook 

graag met de kinderen kunnen koken. Hiervoor zijn 

we op zoek naar attributen om onze keukeninventa-

ris aan te vullen, zoals een elektrisch kookplaatje en 

wat potten en pannen. Heeft u thuis nog dergelijke 

spullen in goede staat en ongebruikt staan, dan hou-

den we ons van harte aanbevolen om hiermee onze 

keuken te vullen! 



 

 

Kinderboekenweek 
Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek 

"Worden wat je wil!" en op school zullen wij veel 

aandacht besteden aan leesbevordering en (samen) 

genieten van mooie boeken en verhalen. De geza-

menlijke opening van de Kinderboekenweek is op 

dinsdag 5 oktober en wij sluiten ook weer gezamen-

lijk af op vrijdag 15 oktober. Wij houden u natuurlijk 

op de hoogte van onze activiteiten!  

 

Bezoek Scheepvaartmu-
seum 
Tijdens de Kinderboekenweek gaan wij aan de slag 

met verschillende beroepen die allemaal verbonden 

zijn met water. Dit doen we in het Scheepvaart-

musuem in Sneek en we gaan ontdekken hoe het is 

om bijvoorbeeld een scheepsbouwer uit 1900 te zijn 

die werkt met hout of hoe het is om als een zeebio-

loog proefjes te doen met water of wat te denken 

van een scheepskok die gerechten maakt... En welk 

beroep zou je dan kiezen? We gaan het samen ont-

dekken op maandag 11 oktober. Informatie volgt via 

Social Schools.  

 

Herfst Fair  
In aansluiting op de mooie buitenlessen en om een 

beetje te vieren dat er weer meer mogelijk is en we 

elkaar willen en kunnen ontmoeten, organiseren de 

oudergeledingen en het team op woensdag 13 okto-

ber van 14.00 tot 17.00 uur een Herfst Fair op het 

schoolplein. 

Wat en hoe, daarover wordt u binnenkort geïnfor-

meerd, maar zet u de datum alvast in uw agenda? 

 

Fyftjin en fierder 
Vorig schooljaar hebben de leerlingen van groep 6 

(inmiddels groep 7) meegedaan met de wedstrijd 

'Fyftjin en Fierder', waarbij aan alle 6e groepers uit 

Súdwest-Fryslân is gevraagd met enkele Friese woor-

den te laten zien wat er in het meisje omgaat dat in 

een kunstwerk langs de Elfstedenroute wordt afge-

beeld. Er waren ruim 120 inzendingen en hieruit wa-

ren voor de zomervakantie al 11 genomineerden ge-

kozen waarvan Redmer Hoornveld en Janna de Boer 

van onze school genomineerd werden. Een fantasti-

sche prestatie! 

Voor de kinderjury was het afgelopen vrijdag al snel 

duidelijk wie het sterkst het Verlangen en het Verle-

den onder woorden heeft gebracht, namelijk onze 

oud-leerling Janna de Boer!  

Haar tekst:  

“Wêr binne se no? Ik langje sa lang nei de reedriders. 

Soene se noch komme? Of net? Nea wer? Of noch in 

pear kear?” 

zal door kunstenaar Pieter Jan Stallen vereeuwigd 

worden bij het silhouet van De Toekomst (de vader 

met het famke) dat eind van dit jaar op de brug in 

Tjerkwerd zal staan. 

Voor meer informatie zie www.fyftijn.nl 

 

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

ming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw 

kind aan te geven. Andere jaren gaf u dit aan op een 

formulier dat moest worden ingeleverd. Social 

Schools heeft als voordeel dat u de toestemmingen 

op ieder moment kunt aanpassen. Daarnaast kunnen 

wij snel een overzicht maken van alle toestemmin-

gen. 

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

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

als volgt te werk (voorkeuren gelden per kind en 

kunnen door beide ouders worden aangepast): 

 

http://www.fyftijn.nl/


 
 

 

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 > naam kind > Beeldgebruik-

voorkeuren > geef de voorkeuren op. 

Betekenis van de velden: 

• blauwe ja = toestemming 

• blauwe nee = geen toestemming 

• witte achtergrond = geen voorkeur opgegeven 

 

In de bijlage kunt u meer lezen over Toestemming 

gebruik beeldmateriaal. Mochten er vragen zijn of 

loopt u tegen problemen aan binnen Social Schools, 

dan kunt u altijd even contact op nemen met school. 

 


