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Voorwoord 

Het is bijna Meivakantie en er is al weer heel wat ge-

beurd en hard gewerkt de afgelopen weken. 

Op 11 april hebben de kinderen allemaal goed hun 

best gedaan tijdens sponsorloop om een prachtig be-

drag bij elkaar te lopen.  

Vorige week tijdens de Paasviering werd dit bedrag 

bekend gemaakt. U ziet het verderop in de Nieuws-

brief.  

Komende dinsdag staat er nog een gezellige dag op 

het programma met de Sport- & Speldag.  

Dit jaar kunnen we ook ons 100 (101)-jarig bestaan 

vieren. De ‘save the date’ leest u in deze Nieuws-

brief. We maken er een mooi feest van! 

 

Hierbij wil ik iedereen een hele fijne Meivakantie 

toewensen! Lekker genieten met elkaar en hopelijk 

ook van mooi weer! Daarna gaan we op naar alweer 

het laatste stuk van het schooljaar, met nog genoeg 

leuke activiteiten naast het ‘gewone’ werk. 

 

 

Hartelijke groet,  

  

Rixt Minnema  

 

Personele zaken 
Er zijn geen bijzonderheden te melden. 

 

 

Agenda mei 2022 
  

Datum Activiteit 

Dinsdag 26 april Sport- & Speldag 

Woensdag 27 april Koningsdag – vrij  

27 april t/m 6 mei Meivakantie  

In week 19 Luizencontrole 

23 t/m 25 mei Schoolkamp groep 8 

Dinsdag 24 mei Schoolreisjes groep 1 t/m 7 

Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag – vrij  

Vrijdag 27 mei Vrij  

Vrijdag 3 juni Nieuwsbrief 10 

Vrijdag 3 juni vrij 

Maandag 6 juni Pinkstermaandag – vrij  

Dinsdag 7 juni Studiedag team – kinderen 

vrij 

Donderdag 9 en 

vrijdag 10 juni 

Eeuwfeest St. Martinus 100 

(101) jaar 

 



 

 

Kanjertraining 
De kinderen hebben maandagmiddag 11 april echt 

laten zien dat ze kanjers zijn: wat hebben ze hun 

best gedaan om zoveel mogelijk rondjes te rennen 

rond en door de school tijdens de sponsorloop! 

Iedereen probeerde zijn eigen grens op te zoeken en 

ging tot het uiterste. Rood verhitte kopjes en heel 

wat zweetdruppels! Heel mooi om te zien was hoe 

de kinderen elkaar aanmoedigden en elkaar 

oppepten om er toch vooral nog een rondje uit te 

persen! En wat een supporters stonden er op de 

route langs de kant, fantastisch! Dit gaf de kinderen 

ook weer kracht om verder te rennen.  

Om altijd up-to-date te blijven hebben een aantal 

collega's onlangs weer een studiedag Kanjertraining 

gevolgd.  

 

Dalton 
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, twee van 

de kernwaarden van ons Daltononderwijs. Naast sa-

menwerken zijn deze twee kernwaarden belangrijk 

in onze school. We willen de kinderen leren om hun 

eigen verantwoordelijkheid te nemen in hun leerpro-

ces. Wanneer doe ik bijvoorbeeld mee met een re-

keninstructie en wanneer kan ik zelf aan de les wer-

ken. Wat doe ik als ik in mijn werkpakket ga werken, 

met welke doelen kan ik zelf aan de slag en waar 

vraag ik hulp bij?  

Aan het einde van groep 8 kan een groot deel van de 

groep zelfstandig bijvoorbeeld hun rekentaken plan-

nen en aangeven of zij meedoen met de instructie. 

Uiteraard wordt deze verantwoordelijkheid in de 

schooljaren hiervoor opgebouwd. En voor de kin-

deren die het nog niet wil lukken, blijven we hen hel-

pen en begeleiden in dit proces. En als je al eerder 

die verantwoordelijkheid kunt dragen, krijg je die 

eerder. Een mooi proces!  

 

Save the date: Eeuwfeest 
Sint Martinus  
 

 
 
Op 15 juni 2021 bestond de Sint Martinusschool pre-
cies 100 jaar. Dit jaar kunnen we dat samen vieren!  
Zet de volgende datums alvast in de agenda: 

  

Donderdagmiddag 9 juni: 

spelletjescircuit voor kinderen én ouders. 

 

Vrijdag 10 juni 15.00-18.00 uur:  

gezellige inloopmiddag voor iedereen die bij de Sint 

Martinusschool is en was betrokken en voor ieder-

een die de school een warm hart toedraagt. Zegt het 

voort! 

 

Nadere informatie volgt.  

 

Update Social Schools 
In de meivakantie verandert de (persoonlijke) be-

richten functie.  

Met de vele berichten per week wordt het af en toe 

onoverzichtelijk. Een persoonlijk bericht verschuift 

snel uit je zicht of er wordt een reactie toegevoegd 

aan een bericht dat je al niet meer ziet staan op je 

tijdlijn. Niet handig voor je overzicht en de communi-

catie. 

 

Social Schools heeft hier aan gewerkt en lanceert in 

de meivakantie de vernieuwde gesprekkenfunctie. 

De verbeteringen staan hier op een rij: 

 



 
 

 

1. Persoonlijke berichten verdwijnen uit de 
tijdlijn, er is voortaan één overzichtelijke in-

box met alle gesprekken die je hebt met de 
leerkrachten van je kinderen. 

2. Je kunt gesprekken archiveren zodat je lijst 
met gesprekken lekker opgeruimd blijft.  

3. Een gesprek komt bovenaan te staan als er 
een nieuwe reactie is van de leerkracht. 

 

Alle oude persoonlijke berichten, van voor de meiva-

kantie, blijven staan in je tijdlijn op het homescherm. 

Je raakt niks kwijt en kunt daar al je persoonlijke be-

richten nog teruglezen zoals je gewend was.  

Gebruik je de Social Schools app, dan zijn de vernieu-

wingen zichtbaar na een update.  

 

Wilt je dit alles nog eens bekijken in een duidelijke 

uitlegvideo? Klik dan hier: Nieuwe versie gesprekken 

 

Levering meubilair 
De tafels en stoelen zijn geleverd en staan in de 

groepen. Het overige deel van deze levering stond 

gepland voor deze week, maar is helaas nog niet 

geleverd. 

Een ander deel – dat grotendeels op maat wordt ge-

maakt voor onze school, bij een ander bedrijf – staat 

nu gepland op dinsdag 21 juni.  

De grote kasten die op maat worden gemaakt voor 

de klaslokalen worden in de Zomervakantie 

geplaatst.  

Langzaamaan verandert dus het beeld van de inricht-

ing in de school. Het wordt mooi! 

 

Vastenactie 2022 
Dit jaar was de opbrengst van de vastenactie be-

stemd voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Zuster Do-

rothea heeft in alle klassen verteld over het werk van 

haar medezusters in Roemenië en Moldavië, landen 

waar veel vluchtelingen uit Oekraïne binnen komen. 

Ze heeft foto's laten zien van de hulp die geboden 

wordt: onderdak, voedsel, medicijnen, kleding, baby-

voeding, een knuffelbeest voor de kinderen, een luis-

terend oor, etc. De kinderen van onze school hebben 

hun uiterste best gedaan om zoveel mogelijk geld bij 

elkaar te brengen. Dit deden zij door klusjes te doen 

en dit geld in hun vastendoosje te sparen. Daarnaast 

hebben zij op maandag 11 april de benen onder hun 

lijf vandaan gerend in de sponsorloop. Iedereen 

stond versteld van het enorme bedrag dat werd op-

gehaald: € 2.923,67. "Hiermee kunnen wij een stukje 

licht brengen voor de vluchtelingen uit Oekraïne", zei 

zuster Dorothea toen ze de symbolische cheque tij-

dens de paasviering in ontvangst nam. Inmiddels is 

de teller al tot ruim € 3.200,-- gestegen! Wat een 

fantastisch bedrag, waarvoor wij alle sponsoren har-

telijk danken!  

 

 

 

 

https://youtu.be/Jhcm9TOwbTo


 

 

 
 

Paasviering 
Donderdag 21 april heeft groep 3-4 de Paasviering 

verzorgd. Het thema was 'nieuw leven’.  

De kinderen van groep 3-4 hebben het Paasverhaal 

verteld en ook nagedacht over waar ze al zien dat 

dingen en mensen opleven en wat ze graag 'nieuw' 

zouden willen wensen.  Vrede in Oekraïne werd o.a. 

genoemd. De opbrengst van de vastenactie/ spon-

sorloop, die deze ochtend werd overhandigd aan 

zuster Dorothea, sloot daar mooi bij aan. 

 

 

 

Koningsspelen  
Net als andere jaren organiseren we de Koningsspe-

len. Deze dag staat in het tekenen van sport en spel. 

Dit jaar starten we de dag met een Vossenjacht. De 

kinderen gaan deze ‘jacht’ in groepjes, met kinderen 

van verschillende leeftijden, spelen. Daarna gaan de 

kinderen van groep 5 t/m 8 een toernooitje spelen 

en de kinderen van groep 1 t/m 4 hebben een spel-

lencircuit. ’s Middags wordt de finale van het toer-

nooitje gespeeld. Natuurlijk mogen jullie ’s middags 

komen kijken. De finale start om 13.00. 

 

Geef een boek cadeau 
Binnenkort krijgen álle BMS-kinderen een boek ca-

deau! 

Dit komt voort uit het mooie initiatief ‘Geef een 

(prenten) boek cadeau’, met als missie om alle kin-

deren jaarlijks een kinderboekklassieker te geven. 

Lezen en voorgelezen worden opent een wereld van 

verhalen die de fantasie prikkelen en vensters ope-

nen naar nieuwe avonturen, mensen en culturen. 

Daarom stellen zij boeken ter beschikking voor een 

weggeefprijs. 

Educatieve uitgeverij Osinga deJong uit Makkum 

geeft, samen met de BMS, het (prenten)boek ca-

deau. 

De kinderen van groep 5 tot en met 8 ontvangen het 

wereldberoemde dagboek van Anne Frank, ‘Het Ach-

terhuis’. De kinderen van groep 1 tot en met 4 krij-

gen het prentenboek, ‘Ik zou wel een kindje lus-

ten’ van Sylviane Donnio en Dorothée de Monfreid . 

We wensen jullie alvast veel (voor)leesplezier! 

 

 

Fijne Meivakantie! 
 


