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Voorwoord 
Komende week had een feestelijke week moeten 

zijn: de St. Martinusschool bestaat 15 juni 100 jaar!  

Helaas door corona hebben wij in een eerder sta-

dium al afgesproken dit nu niet te gaan vieren. Een 

100-jarig bestaan vieren doe je namelijk samen; het 

gaat juist om de ontmoeting en verbinding. 

We gaan het vieren van het 100-jarig bestaan koppe-

len aan de vernieuwbouw van de school. Dan kun-

nen we meteen ons mooie nieuwe gebouw (van bin-

nen) laten zien! 

Zodra we een datum hebben, communiceren we die. 

 

Ook het plan om dan iets alleen met de kinderen op 

school te doen, konden we nog niet tot uitvoer bren-

gen. De groepen mochten/mogen nog niet mengen 

en dus geldt hier hetzelfde. Dat mag straks wel weer, 

maar voor nu kiezen we voor een aandenken voor 

de kinderen aan het 100-jarig bestaan.  

Agenda juni/juli 2021 
  

Datum Activiteit 

Maandag 14 juni MR-SAC vergadering 

Dinsdag 15 juni  St. Martinus 100 jaar! 

Maandag 21 juni Studiedag – kinderen vrij 

Donderdag 24 juni BMS 25 jaar! 

Woensdag 30 juni Rapporten mee 

Maandag 5 juli 

19.00 uur 

Musical ouders groep 7 

Dinsdag 6 juli 

8.15 – 10.00 uur 

Wisselochtend 

Dinsdag 6 juli 

19.00 uur 

Musical + afscheid groep 

8 

7 + 8 juli Kamp groep 8 

Donderdag 8 juli Nieuwsbrief 11 

Vrijdag 9 juli Laatste schooldag tot 

12.00 uur 

12 juli t/m 20 augus-

tus 

Zomervakantie 

 



 

 

BMS 25 jaar 

De organisatie waar onze school onder valt – de BMS 

– bestaat 24 juni 25 jaar. Ook een mooi jubileum dat 

niet ongemerkt voorbij zal gaan!  

 

Personele zaken 
We hebben de formatie voor het komend schooljaar 

rond. Juf Antje gaat extra werken en juf Andrea blijft 

komend schooljaar ook bij ons. Hartstikke fijn! 

De verdeling van de leerkrachten over de groepen 

wordt nu als volgt: 

 

 Groep 

1/2 

Groep 

3/4 

Groep 

5/6 

Groep 

7/8 

Maan-

dag 

Mirjam Antje Mariëlle Annika 

Dinsdag Mirjam Elly Mariëlle Annika 

Woens-

dag 

Antje Elly Mariëlle  

of 

Miranda 

Annika 

Donder-

dag 

Mirjam Antje + 

Elly 

Miranda Annika 

Vrijdag Mirjam 

 

Antje Miranda Andrea 

 

Qua ondersteuningsgelden zijn we nog bezig om het 

plaatje verder in te richten. 

 

Vernieuwbouw 
In de vorige Nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd 

over de laatste bouwactiviteiten die nog plaats 

moesten vinden. Inmiddels is alles afgerond en opge-

leverd.  

Het totale plan is (financieel) goedgekeurd en kan in 

zijn geheel worden uitgevoerd. Daar zijn we erg blij 

mee! 

De volgende stap in het proces is dat de schilder zo 

spoedig mogelijk gaat beginnen met alles te schil-

deren en behangen in de school.  

Tevens worden de nieuwe vloeren (nieuwe kleuter-

lokaal, bovenverdieping, trap, beide ingangen en de 

nieuwe werkplaats (personeelsruimte) geregeld. 

We hopen hier een heel eind mee te komen voor en 

in de Zomervakantie. 

Daarna volgt de gehele inrichting, waarbij kasten op 

maat moeten worden gemaakt en er levertijd op 

meubilair zit. 

We gaan tot vervanging over zodra dit binnen is.  

Afhankelijk van de planning van de schilder gaan we 

schuiven met de groepen. We doen dit zo dat de kin-

deren en het onderwijs er zo weinig mogelijk last van 

ondervinden. 

 

Kanjertraining  
Waar zijn we de afgelopen weken mee bezig ge-

weest wat betreft de Kanjertraining?  

In de groepen wordt elke week Kanjertraining gege-

ven, maar ook in de dagelijkse praktijk komen we tel-

kens terug op de Kanjerafspraken in allerlei verschil-

lende situaties.  

In groep 1-2 worden er veel samenwerkspelletjes ge-

speeld en wordt er regelmatig herhaald hoe je elkaar 

ook alweer aanspreekt als er iets is wat je niet zo 

leuk vindt. Ook wordt er naar het verhaal van Max 

en het dorpje geluisterd waar telkens situaties voor-

komen waar in de klas over gepraat wordt. 

In groep 3-4 hebben de kinderen een complimenten-

brief voor elkaar gemaakt. Elk kind schrijft een com-

pliment op de brief van een ander en zo krijgt ieder 

kind een eigen brief met allemaal complimenten. 

Ook wordt er in deze groep veel aandacht besteed 

aan samenwerkspelletjes.  

In groep 5-6 hebben de kinderen onlangs allemaal 

een Kanjervragenlijst ingevuld. Naar aanleiding van 

deze lijsten is er met sommige kinderen een gesprek 

gevoerd. Over het algemeen zijn de kinderen heel te-

vreden over hun school. Er waren nog wel wat tips: 



 
 

 

meer leuke leesboeken, lesdoelen nog meer inzich-

telijk voor de andere vakken en niet alleen voor re-

kenen. Dit past heel mooi met waar wij zelf ook naar 

toe willen werken.  

In groep 7-8 is er gestart met de eindmusical en daar 

speelt samenwerken een grote rol: bespreken wie 

wat gaat doen, elkaar aanspreken op afspraken die 

zijn gemaakt en elkaar vertrouwen tijdens de repeti-

ties. Je moet je vertrouwt met elkaar voelen om een 

rol te kunnen spelen en elkaar niet uit te lachen. Ook 

zie je ineens andere connecties ontstaan omdat kin-

deren een rol in dezelfde scène hebben en met el-

kaar gaan oefenen. Een mooi proces. 

 

Dalton 
In de vorige Nieuwsbrief lazen jullie al dat er in groep 

5 t/m 8 geëxperimenteerd wordt met een doelen-

bord. Voor nu proberen we dit alleen uit voor het 

vak rekenen. Voor de start van een nieuw blok van 

rekenen maken de kinderen opdrachten die in dit 

nieuwe blok aangeboden worden. De kinderen heb-

ben zo zelf een duidelijk beeld welke doelen er in de 

aankomende tijd in de lessen worden behandeld. Zij 

geven dan per week aan voor welke doelen zij nog 

instructie nodig hebben of niet. Dit aangeven gaat in 

drie categorieën:  

- Ik kan het al en kan ook andere helpen,  

- ik snap het nog niet helemaal (nog een 

korte instructie nodig),  

- ik snap het niet (ik heb instructie nodig). 

 

Door middel van gesprekken met individuele kin-

deren bespreken we wat voor hem of haar nodig is. 

En voor elk nieuw doel (nog nooit eerder gehad) krij-

gen alle leerlingen instructie. Op deze manier kun-

nen wij instructie geven aan de kinderen die dit no-

dig zijn en ontstaat er ruimte voor de kinderen die 

het niet nodig zijn om andere verdiepende opdrach-

ten te doen.  

In het aankomend schooljaar willen wij deze manier 

van werken graag uitbreiden, bijvoorbeeld ook in an-

dere groepen en op meer vakgebieden.  

 

Musical en afscheid  
groep 8 
We zijn druk bezig met de voorbereidingen van onze 

musical. We willen graag alle ouders van groep 7 en 

8 laten meegenieten van het mooie eindproduct, 

maar we zien het nog niet zitten om iedereen in één 

keer uit te nodigen op school. Daarom hebben we 

het volgende bedacht:  

• Op maandagavond 5 juli: uitvoering voor de 

ouders van groep 7. Start om 19.00.  

• Op dinsdagavond 6 juli: uitvoering voor de 

ouders van groep 8 met aansluitend het af-

scheid van groep 8. Start om 19.00.  

Mocht hier verder nog iets over gecommuniceerd 

moeten worden, dan volgt er bericht via Social 

Schools voor deze beide groepen. 

 

Schoolkamp groep 8 
Helaas moesten we eerder melden dat het school-

kamp in originele vorm ook dit schooljaar niet door 

kon gaan. In de afgelopen periode hebben we veel 

ideeën gekregen van verschillende ouders en konden 

we een alternatief schoolkamp organiseren.  

Groep 8 gaat op woensdag 7 en donderdag 8 juli op 

de fiets naar Sandfirden. Hier hebben we een leuk 

programma voor de kinderen, zodat we dit bijzon-

dere schooljaar op een leuke, ontspannen manier sa-

men kunnen afsluiten.  

 

 

 



 

 

Laatste schooldag 
Vrijdag 9 juli is de laatste schooldag van dit school-

jaar. Deze laatste schooldag duurt voor iedereen tot 

12.00 uur. Dit is altijd een bijzondere dag; een dag 

vol afscheid…  

Groep 8 neemt afscheid van de basisschool, kin-

deren nemen afscheid van de groep waar ze in zitten 

en van de leerkracht waar ze bij hebben gezeten. 

Verschillende groepen laten ook het lokaal, waar ze 

2 jaar hebben gezeten, achter....  

De leerkrachten en kinderen hebben alles al op don-

derdag afgerond en deze dag doen we allerlei gezel-

lige activiteiten. 

We maken er een mooie dag van! Verdere details 

volgen via Social Schools. 

 

Alle kinderen krijgen om 12.00 uur vakantie, dus 

ook groep 5 t/m 8! 

 

Concept Vakantierooster 
2021 - 2022 
Hieronder vindt u het concept Vakantierooster voor 

het schooljaar 2021 – 2022.  

De margedagen staan in concept en in dit schema 

schuingedrukt. Deze worden aanstaande maandag in 

de MR-SAC vergadering besproken en vastgesteld. In 

de laatste Nieuwsbrief is het rooster definitief. 

 

Vakantie/vrij Data 

Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 ok-

tober 2021 

Studiedag Dalton Woensdag 3 novem-

ber 2021 

Kerstvakantie   27 december 2021 

t/m 7 januari 2022 

Studiedag team – kin-

deren vrij 

Vrijdag 18 februari 

2022 

Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 25 fe-

bruari 2022 

BMS-dag – kinderen vrij Woensdag 9 maart 

2022 

Goede Vrijdag 15 april 2022 

Pasen 18 april 2022 

Meivakantie 1,5 weken 

inclusief Koningsdag en 

Bevrijdingsdag  

27 april t/m 6 mei 

2022 

Hemelvaart + vrijdag 26 + 27 mei 2022 

Pinksteren + vrijdag + 

dinsdag (studiedag 

team, kinderen vrij) 

3 t/m 7 juni 2022 

Zomervakantie 18 juli t/m 28 augustus 

2022 

 


