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Voorwoord 
Bij deze de eerste nieuwsbrief van mijn hand. 
Rixt heeft inmiddels op een mooie manier af-
scheid genomen van ons team, de ouders en 
van alle kinderen. Ze heeft mij de afgelopen tijd 
goed in kunnen werken en dat voelt als een 
enorme luxe. In deze tijd van personeelstekor-
ten in het onderwijs is het niet meer vanzelf-
sprekend dat de opvolging van directeuren zo-
maar op elkaar aansluit. 
Ik heb me vanaf de eerste dag heel erg welkom 
gevoeld op de Sint Martinusschool. Er zit een 

fijn hardwerkend team op school, enthousiaste 
kinderen en betrokken ouders.  
Aanstaande maandag onze eerste studiedag 
met elkaar en tevens mijn eerste keer met het 
complete team. 
We gaan het onder andere hebben over ons 
(hoog)begaafdheid beleid maar we gaan ook el-
kaar leren kennen en samen toekomstplannen 
maken. Ik heb er zin in. 
 

Donatie Ondernemers- 
Vereniging Makkum 
De ondernemersvereniging van Makkum gaat 
ermee stoppen. Zij hebben besloten om het 
geld dat zij nog in kas hebben te doneren aan 
de scholen van Makkum. 
Wel moet er dan een plan liggen en het bedrag 
moet voor eind december uitgegeven zijn. 
Het gaat over een bedrag van €2500,- en we 
hebben besloten om dat óf te gaan besteden 
aan ons schoolplein óf aan ons podium want 
daar hebben we ook nog wensen voor. Helaas 
ligt er nog geen kant en klaar plan voor het 
schoolplein waar we een onderdeel van kunnen 
(laten) uitvoeren.  
Graag zou ik een werkgroepje van ouders willen 
oprichten die samen met enkele leden van het 
team willen meedenken over het plein. Er zijn 
ook al wat kinderen betrokken bij het school-
plein. Hun ideeën nemen we uiteraard mee. Het 
is tenslotte hun schoolplein. 
Via Social Schools kun u zich bij mij aanmelden 
voor de ‘Schoolpleinwerkgroep’. 
 

  

Agenda oktober 2022 
  

Datum Activiteit 

7 november Studiedag team 

Alle kinderen zijn vrij! 

11 november Sint Maarten bezoek aan 

Avondrust 

15 november Bezoek Peter van Tuinen 

(bestuurder) aan onze 

school 

 



 

 

Nieuwe bestuurder 
Zoals u weet maakt de Sint Martinusschool on-
derdeel uit van de BMS (Bisschop Möller Stich-
ting). Per 1 september heeft Philip Messak (de 
bestuurder) de BMS verlaten. Met ingang van 1 
november is er een nieuwe bestuurder aange-
steld door de Raad van Toezicht. Zijn naam is 
Peter van Tuinen en hij heeft zich gisteren aan 
de directeuren van de BMS voorgesteld. Hij is 
enthousiast over zijn nieuwe baan en heeft zich 
voorgenomen om regelmatig de scholen van de 
BMS te bezoeken. Dat wordt nog een hele uit-
daging aangezien de BMS 33 scholen onder zijn 
beheer heeft.  
Op dinsdagochtend 15 november zal Peter voor 
het eerst onze school bezoeken. Leuk om hem 
dan kennis te laten maken met onze prachtige 
school en wat voor mooie dingen hier allemaal 
gebeuren! 
 

Kanjertraining 
Voor de herfstvakantie hebben wij in alle groe-
pen Kanjerlessen voor ouders georganiseerd. 
De bedoeling was om zo ouders te laten zien 
wat wij in de weken na de zomervakantie in de 
groepen hebben gedaan met de Kanjertraining. 
Tevens was er centraal op het leerplein voor 
alle belangstellende ouders een korte informa-
tiebijeenkomst over de verschillende fasen in 
het proces van groepsvorming.  
 
Ook na de herfstvakantie zijn we natuurlijk in 
alle groepen verdergegaan met de Kanjertrai-
ning. In groep 3-4 zijn na de herfstvakantie bij-
voorbeeld de groepsafspraken opnieuw beke-
ken: wat gaat goed, waar moeten we extra op 
letten? Tijdens de Kanjertraining hebben ze hier 
goed over kunnen praten. Fijn en goed om te 
zien dat iedereen zijn steentje wil bijdragen om 
samen een fijne groep te zijn. 

In de bovenbouw hebben ze gesproken over 
vertrouwen. Wat is nu precies vertrouwen en 
wanneer ben je te vertrouwen? Je moet elkaar 
best goed kennen om elkaar echt te kunnen 
vertrouwen en wat je tegen de één wel kunt 
zeggen, valt bij iemand anders misschien iets 
minder goed. 
 

Dalton 
We hebben het eerder in dit stuk over Dalton 
gehad over ‘samenwerken’-een van de kenmer-
ken van ons onderwijs. Het is fijn om te zien dat 
de kinderen goed met elkaar kunnen overleg-
gen en mooie opdrachten kunnen maken. Bij-
voorbeeld tijdens de buitenlessen. Zo zijn de 
kinderen van groep 5 t/m 8 aan de slag geweest 
met een wormhotel en zijn we bij de Familie 
Pritchard geweest om hier een les over vogels 
uit te voeren. Ook de kinderen van groep 1 t/m 
4 zijn een aantal keer in de afgelopen weken 
naar buiten geweest, zoals je verderop in de 
nieuwsbrief kan lezen.  
Jullie zien al dat de kinderen hierdoor al volop 
met elkaar en van elkaar aan het leren zijn. 
Maar onze Daltonschool heeft natuurlijk ook 
een Daltonteam. Hierin werken ook wij met de 
kernwaarden van ons onderwijs. Om deze geza-
menlijke buitenlessen tot stand te laten komen 
is er een goede samenwerking tussen de ver-
schillende leerkrachten nodig. Er hoort een 
stukje voorbereiding bij deze lessen, maar ook 
zeker tijdens de lessen laten wij zien dat we het 
belangrijk vinden om goed samen te werken 
met onze collega’s.  
 
 

Buitenlessen  
Na het succes van vorig jaar hebben we ook dit 
jaar de buitenlessen weer opgepakt. In de na-
tuurspeeltuin, op het terrein van de voormalige 
vuilstort, gewoon op het schoolplein en ook op 



 
 

 

de boerderij van de familie Pritchard. Alle groe-
pen zijn hier de afgelopen weken een aantal 
malen geweest en ze hebben gewerkt aan veel 
verschillende doelen. De kinderen uit groep 1 
tot en met 4 zijn met de volgende doelen aan 
de slag gegaan: meten hoe ver je kunt springen 
(en hoe ver springen we met de hele klas),  
tellen, hoe werkt een kompas en welke wind-
richtingen kennen we, welke bladvormen kun je 
vinden en hoe heten die, hoe ziet de bast van 
een boom eruit en is die bij elke boom het-
zelfde, gebruik je zintuigen om de omgeving in 
je op te nemen, bekijk je omgeving eens door 
een klein venster van karton en werk wat je ziet 
verder uit op school...  
Leren in de echte wereld, met concrete materi-
alen en de zon en wind om je heen. En dan zie 
je dingen die je in de klas niet ziet: een regen-
boog, mooie wolken, een roodborstje, ganzen 
die in V formatie over je heen vliegen, eenden, 
koeien, schapen, gras, bloemen en allemaal ver-
schillende groentes in de groentetuin. Kortom: 
wat leren we zo veel! 
 

      

Bag 2 School 
De actie is alweer afgelopen en was een groot 
succes. Er zijn heel wat zakken vol schoenen en 
kleding ingeleverd. De opbrengst was maar 
liefst 304 kilo waarvoor we €91,20 kregen. Daar 
kan de Oudervereniging weer leuke dingen mee 
doen voor de kinderen van de school. 
Iedereen die meegedaan heeft aan de inzame-
ling; Hartelijk Dank!!! 
In het voorjaar krijgt u weer de kans om uw kle-
dingkasten op te ruimen en de oude kleding aan 
school te doneren.  
 

Spoar8 
Vorige week hebben we een teamsessie gehou-
den over Spoar8, onze nieuwe methode  voor 
Fries. Alle scholen in Friesland zijn, zoals uw 
weet, verplicht om Friese les te geven. Wij heb-
ben ervoor gekozen om met Spoar8 te gaan 
werken.  
Tijdens de teamsessie werden we begeleid door 
het Cedin (met o.a. onze eigen juf Elly) en de 
ontwikkelaar van Spoar8. We hebben kennis ge-
maakt met alle mogelijkheden van Spoar8 en 
hebben ons verder verdiept in Meertaligheid 
(Nederlands, Fries en Engels). De essentie hier-
bij ligt op het inzetten van de moedertaal van 
kinderen (of dat nu Nederlands, Fries of ieder 
andere taal is) om vervolgens hierop een 
nieuwe taal te bouwen. Die moedertaal is uiter-
aard voor iedereen verschillend. Het was een in-
teressante bijeenkomst waardoor we allemaal 
zin kregen om met de nieuwe methode te gaan 
werken en weer onze kennis over meertaligheid 
hebben opgehaald. 


