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Voorwoord: It giet oan! 
Komende week staan er twee mooie feestelijkheden 
te gebeuren! 
Allereerst natuurlijk het jubileumfeest van de St. 
Martinusschool! We gaan het 101-jarig bestaan fees-
telijk vieren op donderdag en vrijdag. Hiervoor heeft 
u de informatie en uitnodiging al langs zien komen. 
We maken er twee mooie dagen van met elkaar! 
 
Hieraan voorafgaand wordt de school helemaal 
klaargemaakt qua inrichting en daar zijn wij érg blij 
mee! De planning lag voor een deel op 21 juni en de 
rest in de Zomervakantie, maar het bedrijf dat alles 
op maat en klaargemaakt heeft, is het gelukt om dit 
eerder af te hebben. En nu komt het héél mooi uit 
dat we vandaag vrij zijn zodat alles vandaag geleverd 
kan worden en dat wij dinsdag een studiedag heb-
ben waarop alles gemonteerd en ingericht kan wor-
den. Een zeer gewenste meevaller dus! 
Woensdag zal dan een enigszins normale dag zijn en 
daarna kunnen we dubbelop vieren! 
 
De afgelopen weken is er veel gebeurd op school. 
Via Social Schools wordt er al veel gedeeld in/over 
de groepen. Over verschillende activiteiten kunt u le-
zen in deze Nieuwsbrief.  
 
En dan komen we alweer aan bij het laatste stuk van 
dit schooljaar. De schoolreisjes en het schoolkamp 
zijn achter de rug. Er komen nog CITO-toetsen aan 
en groep 8 en 7 zijn en gaan druk aan bezig met het 
oefenen aan de musical. We zijn benieuwd! 
 
Nu de school straks van binnen klaar is, kan de focus 
op het plein worden gelegd. De plannen hiervoor zijn 
al in de maak en dit was ook al begroot. Tevens doen 
we mee aan een wedstrijd bij gemeente SWF voor 
een extra subsidie voor het plein. Het plan hiervoor 
is opgesteld met een groepje kinderen uit de ver-
schillende groepen en ze mogen dit maandag 13 juni 

Agenda juni 2022 
  

Datum Activiteit 

Vrijdag 3 juni vrij 

4, 5, 6 juni Makkum Art + optreden 

Maandag 6 juni Pinkstermaandag – vrij  

Dinsdag 7 juni Studiedag team – kinderen 

vrij 

Dinsdag 7 juni Inrichting school met 

nieuwe meubilair 

Donderdag 9 en 

vrijdag 10 juni 

Eeuwfeest St. Martinus 100 

(101) jaar 

13 t/m 28 juni CITO-toetsen 

Zondag 19 juni Vaderdag 

Vrijdag 24 juni Nieuwsbrief 11 

 



 

 

gaan presenteren bij de gemeente. We zijn be-
nieuwd, maar opknappen gaat sowieso door! 
 
Hierbij wil ik iedereen een heel fijn Pinksterweekend 
toewensen en hoop ik iedereen donderdag en/of 
vrijdag te ontmoeten! 
En voor daarna op naar mooie laatste weken van het 
schooljaar! 
 
 
Hartelijke groet,  
  
Rixt Minnema  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Personele zaken 
Beste ouders en leerlingen van de Sint Martinus-
school, 
 
Hierbij wil ik jullie laten weten dat ik de Sint Marti-
nusschool na dit schooljaar ga verlaten. Ik ga het 
nieuwe schooljaar starten als directeur op De Barte 
in Hemelum en De Fluessen in Oudega. Voor mij een 
prachtige nieuwe uitdaging, maar ik laat ook een 
school achter waar ik met veel plezier heb gewerkt. 
Op de Sint Martinusschool ben ik anderhalf jaar gele-
den warm ontvangen door het team, de ouders en 
de leerlingen en dit warme gevoel heb ik nog steeds. 
Ik wil jullie bedanken voor de fijne samenwerking en 
wens iedereen al het goeds toe en wellicht tot ziens. 
 
Vriendelijke groeten, 
Andrea Buter 
 
Aansluitend op bovenstaand bericht: 
We feliciteren juf Andrea met haar nieuwe baan en 
wensen haar veel succes en plezier toe! 
In de volgende Nieuwsbrief informeren we u hier-
over. 
 

Kanjertraining 
De afgelopen week zijn er in alle klassen een aantal 
Kanjerlessen samen met de ouders geweest. Ouders 
konden op deze manier in de praktijk ervaren wat er 
in een kanjerles aan bod kan komen en zo ook 
inzicht krijgen waar wij met de Kanjertraining aan 
werken in een doorgaande lijn in school.  
De kinderen vonden het erg leuk om hun ouders te 
vertellen waar we mee bezig zijn en waarom we dat 
op deze manier doen. Ook de leerkrachten vonden 
het fijn om de ouders weer binnen de school te 
kunnen verwelkomen nadat dit door Corona zeer 
lang niet mogelijk is geweest.  
Deze Kanjerlessen voor ouders willen wij volgend 
schooljaar zeker weer terug laten komen.  
 
 
 
 



 
 

 

Dalton 
Ons 101-jarig bestaan is een perfecte gelegenheid 
om door de hele school met elkaar te gaan samen-
werken. In groepjes met kinderen van groep 1 t/m 8 
zijn de voorbereidingen van onze modeshow gestart. 
Tijdens de eerste ‘vergadering’ van de groepjes zijn 
de taken verdeeld. Wie is de voorzitter, wie maakt 
het ontwerp, wie is het model en wie de presenta-
tor. Ook tijdens andere activiteiten rondom het 
eeuwfeest wordt er groepsdoorbrekend samenge-
werkt. We zien en horen mooie ontwikkelingen! 
 

Eindtoets 
In april hebben de kinderen van groep 8 de Eindtoets 
van AMN gemaakt. Bij een aantal kinderen was de 
score hoger dan het advies en wordt er een herzie-
ning van het advies besproken met ouders. 
Fijn om u hierbij te kunnen mededelen dat wij de In-
spectienorm voor onze school hebben behaald! 
 

Makkum Art  
Tijdens het Pinksterweekend kunt u door het cen-
trum van Makkum een gevarieerd aanbod van aller-
lei kunstwerken bewonderen. Natuurlijk doen wij als 
Sint Martinusschool daar graag aan mee en wij zul-
len op ons schoolplein werk van de kinderen ten-
toonstellen.  
 
Het thema van deze expositie past uitstekend bij het 
Jubileumfeest van de school: 100 jaar geleden... 
U kunt Makkumer aardewerk tegeltjes bewonderen 
met Oudhollandse kinderspelen, de kinderen zijn 
aan de slag geweest om de afbeeldingen van oude 
leesplankjes te schetsen en er zijn schoolplaten ge-
maakt met diverse onderwerpen. De resultaten mo-
gen er echt zijn! 
Komt u vooral de kunstwerken die de kinderen ge-
maakt hebben bekijken! De expositie op het school-
plein is geopend op 4, 5 en 6 juni van 11.00 tot 17.00 
uur. 
 

Optreden 5 juni zanggroep 
Samen met een aantal leerlingen hebben we een 
nieuw schoollied gecreëerd en vorm gegeven. Juf 

Nynke heeft dit tijdens de muzieklessen met de kin-
deren ingestudeerd. Dit lied zal op 5 juni ten gehore 
worden gebracht tijdens een optreden op de strand-
boulevard samen met het jeugdkorps De Notenkra-
kers. Het programma begint op 19.00 uur. Komt al-
len! 
 

Kleuters als echte kunste-
naars!   
Eind april hadden de kinderen uit groep 1 en 2 een 
heel bijzonder uitje: zij waren uitgenodigd in de 
Greidhoeke Kathedraal in Lollum! Hoe kwamen wij 
daar zo verzeild? Om een lang verhaal kort te ma-
ken: via een opdracht vormscheuren in de klas, 
waarbij de kinderen een dier mochten maken dat 
rond de poolstreek leeft. Er werden prachtige ijsbe-
ren, pinguïns, poolvossen en husky's gemaakt. Al 
deze kunstwerkjes zijn in de gang opgehangen en zo 
kwam het dat het oog van Sjoerd van der Kuur op de 
poolvos viel die Ella had gemaakt.  
Van het een kwam het ander: de poolvos van Ella is 
gekocht door Van der Kuur en kwam terecht op een 
echte expositie in de Greidhoeke Kathedraal in Lol-
lum.  
 
De hele klas van Ella werd uitgenodigd om een kijkje 
te nemen op deze expositie en natuurlijk mochten 
de kinderen ook zelf een kunstwerk maken. Als een 
echte celebrity signeerde Ella haar eigen kunstwerk 
voor al haar klasgenootjes. Wij kijken terug op een 
bijzondere ochtend!  
 
Als verrassing kwam de heer Van der Kuur nog een 
supergroot exemplaar van De Poolvos brengen voor 
op school en voor bij Ella thuis. Tevens zijn er 50 
exemplaren op A4 formaat van De Poolvos beschik-
baar. Tijdens het Jubileumfeest op 9 en 10 juni kunt 
u een bod doen en de 50 hoogste bieders ontvangen 
dan een exemplaar van De Poolvos om thuis op te 
hangen. De opbrengst van de veiling is bestemd voor 
het schoolplein. 
 



 

 

  

 
 

Schoolreisjes 
Schoolreisje groep 1 en 2  
De kleuters zijn op avontuur geweest in Sybrandy's 
Speelpark: zwieren in de zweef, zelf sturen in de au-
tootjes, over de kop of in de kabelbaan, hand in 
hand griezelend door het spookhuis of gewoon lek-
ker klimmen en klauteren...  Er was genoeg te bele-
ven en wij hebben een mooie dag gehad met zijn al-
len! 

     

 
 
Schoolreisje groep 3 en 4 
Groep 3 en 4 ging naar Kameleondorp Terherne!   
Als echte Hielkes en Sietses banjerden, plonsden en 
sjouwden de Martinuskinderen over het Kameleon-
eiland. Er werd volop samengewerkt tijdens een 
speurtocht in het kameleondorp en bij de krachme-
ting op het kameleoneiland tussen de teams Vuur, 
Water, Aarde en Lucht. We hielpen elkaar hindernis-
sen overwinnen door het zompige moeras en kwa-
men moegestreden terug in Makkum. Menig mod-
dermonster zal dinsdagavond de wasmachine over-
uren hebben laten draaien! 



 
 

 

 
 
Schoolreisje groep 5, 6 en 7 
Groep 5/6/7 zijn op schoolreisje geweest, het was 
een top dag! 
We zijn met de bus op schoolreisje gegaan met bus-
chauffeur Henk. Het was een gezellige rit. We zijn 
eerst naar Nemo geweest, we hebben eerst een cur-
sus gedaan over ontwerpen. We moesten in groep-
jes van vier of vijf iets maken wat van A naar B kon 
transporteren, zonder dat je het bakje aanraakte. Er 
werden kabelbanen en auto’s gemaakt, die je van A 
naar B kon laten gaan. Je kreeg er glas in en dat 
moest heel overkomen. Dat is alle groepjes gelukt! 
Daarna mochten we door heel het gebouw lopen en 
allemaal dingen en proefjes doen. Je had verschil-
lende afdelingen.  

Toen we alles gezien hadden gingen we lunchen op 
het dak. Nadat iedereen geluncht had gingen we op 
naar Alkmaar! We gingen survivallen. Dat was ook 
superleuk. Eerst de droge obstakels en dan die bij 
het water, bijna iedereen is nat geworden. We wa-
ren om 6 uur weer in Makkum. 
Met de buschauffeur hebben we nog extra rondjes 
om de rotonde gedaan en lekkere muziek gedraaid. 
Het was FANTASTISCH! 
 
Groetjes Lauren! 
 

 

 



 

 

 
Schoolkamp  
Groep 8 is vorige week als vanouds naar Ameland 
geweest op schoolkamp. De jaar mocht dit ook weer 
samen met 5 andere scholen van onze stichting. Op 
maandag vertrokken we in de loop van de ochtend 
in auto’s naar Holwerd waar we de andere kinderen 
en leerkrachten ontmoeten. Eenmaal op Ameland 
zijn we op de fiets naar onze kampeerboerderij ge-
fietst. Na kort onze spullen op de kamers te hebben 
gebracht gingen we al naar onze excursie op het 
wad. ’s Avonds hebben we heerlijk gezwommen in 
het zwembad. De volgende ochtend zijn we lekker 
uitgewaaid op het strand om vervolgens naar het 
dorp te gaan om de nodige souvenirs te kopen. ’s 
Middags begon de zon echt heerlijk te schijnen en 
konden we de tweede dag heerlijk afsluiten met een 
disco. Woensdag was het opruimen geblazen en 
weer op naar huis. We hebben een heerlijk school-
kamp gehad.  
 

 

 
 

 
 

 

Schoolfotograaf 
Op maandag 4 juli zal de schoolfotograaf bij ons op 
school komen. Vanaf 08.00 uur is er de mogelijkheid 
om gezinsfoto’s te laten maken van broers en zussen 
die hier niet op school zitten. Daarna zullen de kin-
deren individueel op de foto komen, gezinsfoto’s van 
de kinderen die bij ons op school zitten, groepsfoto’s 
en een schoolfoto. Hier hoeft u niet bij aanwezig te 
zijn, dat wordt intern georganiseerd.  

 

Social Schools gesprekken 
In de vorige nieuwsbrief heeft een stukje gestaan 
over de verandering van persoonlijke berichten naar 
gesprekken. Inmiddels is dit veranderd in Social 
Schools, bij deze nog een oproep aan ouders (die dat 
nog niet gedaan hebben) om de app te updaten, 
want anders mis je misschien een berichtje.  
Na de update zie je een praatwolk icoontje staan, zo-
als hieronder. 

 

 
 


