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Agenda maart 2021
Datum

Activiteit

22 t/m 26 februari

Voorjaarsvakantie

1 t/m 4 maart

Adviesgesprekken groep 8

3 maart

Rapporten mee

10 maart

BMS-dag – wél school

17 maart

Grote Rekendag

17 maart

Gecanceld: Open Dag

26 maart

Nieuwsbrief 8

28 maart

Palmzondag

28 maart
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Weer naar school
Wat zijn we blij dat we weer fysiek naar school mogen! Afgelopen twee weken hebben we fijn weer in
de groepen en met elkaar kunnen werken, ook al begonnen beide weken natuurlijk wel heel vreemd
doordat we niet naar school konden i.v.m. de weersomstandigheden.
En net nu we weer een beetje beginnen te wennen
aan elkaar, is het Voorjaarsvakantie. Het zij zo…
Natuurlijk hopen we dat we zonder bijzonderheden
kunnen starten op 1 maart, maar helemaal gewoon
zal het nog niet zijn. We wachten in ieder geval eerst
de persconferentie af waarin we meer gaan horen
over hoe Nederland er vanaf 3 maart uit zal zien.
Dit betekent tevens dat op dit moment voor onze organisatie ook niet alles duidelijk is:
•

Starten we weer met de luizencontrole na
de vakantie?

•

Kunnen de muzieklessen van juf Nynke
weer fysiek plaatsvinden?

•

De Open Dag gaat niet door zoals gepland,
maar hoe zouden we toch een (online)
kijkje in de school kunnen regelen?

•

Kunnen excursies en uitstapjes (bijv. via
Groen Doen) straks weer plaatsvinden?

Grote Rekendag

•

Hoe gaan we de Vastenactie invullen?

QR-code spel ‘SCAN & GO

•

Enz., enz…

Bijlage:
• Nieuwsbrief 1 - Vernieuwbouw

Antwoorden op bovenstaande vragen delen we met
u zodra wij meer weten. Mocht u suggesties hebben
en/of ons ergens bij willen ondersteunen (op afstand?), dan horen wij dat graag.

Personele zaken
Wijziging mailadres directie
Wilt u vanaf heden in plaats van het directiemailadres het volgende mailadres gebruiken?
r.minnema@martinusmakkum.nl
Even voorstellen
Hierbij stellen onze nieuwe collega’s zich even voor:
Andrea Büter

vol enthousiasme begonnen bij de BMS. Op de
maandag en de dinsdag werk ik op een basisschool
in Dronryp. De overige dagen val ik in op andere
scholen binnen de BMS. Ik hoop snel iedereen te
kunnen ontmoeten en als er vragen zijn hoor ik deze
graag!

Vernieuwbouw
In de Voorjaarsvakantie gaan we starten met de Vernieuwbouw van/in de school. In de speciale Nieuwsbrief leest en ziet u de plannen.

Kanjertraining

Beste ouders en leerlingen,
Mijn naam is Andrea Büter en ik geef iedere vrijdag
les in groep 7/8. Ik ben geboren en getogen in Drenthe en ik heb ook heel wat jaren in Zwolle gewoond.
Sinds anderhalf jaar woon ik in het mooie Friesland
en geniet ik van de weidsheid en de gezellige dorpen
en steden. Ik mag er graag op uit gaan om heerlijk te
wandelen of te fietsen. Ik ben nu ongeveer twintig
jaar werkzaam binnen het basisonderwijs als leerkracht van de bovenbouw en ben ook werkzaam geweest als intern begeleider en beeldcoach. Ik geniet
van het onderwijs waar geen dag hetzelfde is. Vorige
week heb ik kennis gemaakt met de groep en dat
was heel gezellig. Wellicht tot ziens!
Marieke Visch
Hallo, mijn naam is Marieke Visch en ik sta sinds de
lockdown bij groep 1/2 (op de woensdag). Ik ben vorig jaar afgestudeerd aan de PABO in Leiden en ben

Na een lange tijd van thuisonderwijs zijn we nu weer
twee weken fysiek naar school. Je merkt aan de kinderen dat ze het fijn vinden elkaar weer te zien en te
kunnen werken en spelen met elkaar. Het was wel
weer even wennen: aan elkaar, aan de afspraken op
school, de routine in de klas. Daarom is in elke klas
de tijd genomen om te investeren in de hernieuwde
groepsvorming en de afspraken die we met elkaar
hebben gemaakt. De Kanjertraining heeft hier leuke
spelletjes en vertrouwensoefeningen voor. Vooral de
groepen in de midden- en bovenbouw hebben veel
baat bij deze oefeningen. In de onderbouw is het
vooral belangrijk dat de afspraken die we vanuit de
Kanjertraining met elkaar hebben gemaakt herhalen.
Maar ook daar is ruim aandacht besteed aan Kanjerspelletjes en vertrouwensoefeningen.

Dalton
Na de voorjaarsvakantie is het eindelijk zover. De
kinderen waren voor de lockdown al in de ban van
de IPads. M.b.v. deze IPads zullen we na de vakantie
de rekenlessen invullen. De devices geven ons als
leerkracht veel nieuwe mogelijkheden. Dit geldt natuurlijk niet anders voor de kinderen. Daarnaast heb-

ben de kinderen nu ook andere verantwoordelijkheden: hoe ga ik om met de IPad? Hoe werk ik hier op?
Het device biedt ook nieuwe mogelijkheden betreft
samenwerken en zelfstandigheid voor de kinderen.
Mooie kansen m.b.t. ons onderwijs!

Adviesgesprekken groep 8
Na de Voorjaarsvakantie vinden de adviesgesprekken met de kinderen van groep 8 en hun ouders
plaats. We hopen dat de kinderen een goede keuze
(hebben) kunnen maken voor het vervolgonderwijs.
Helaas konden zij geen fysieke open- en doedagen
volgen en moeten ze hun keuze maken op basis van
alle online informatie, presentaties en ontmoetingen.

CITO-toetsen
In januari/februari worden normaal gesproken altijd
de CITO LVS toetsen in de groepen afgenomen. De
kleutertoetsen nemen we niet meer af.
We hebben besloten om de CITO middentoetsen
toch af te nemen, maar dan wel na een aantal weken
onderwijs en met een ander doel. We willen graag
weten wat de nieuwe beginsituatie is van onze leerlingen. Duidelijk wordt dan ook aan welke belangrijkste doelen gewerkt moet worden.
De toetsen mogen nog tot eind maart worden afgenomen.
Vanaf 9 maart tot 24 maart nemen we de CITO af
(verspreid over de dagen, zoals gewoonlijk) voor de
groepen 3 t/m 7.
Voor groep 8 heeft de afname geen meerwaarde,
deze scores worden niet meegenomen in de Plaatsingswijzer en bovendien volgt voor groep 8 de
Eindtoets nog in april.

Rapporten + gesprekken
Woensdag 3 maart ontvangen de kinderen van
groep 3 t/m 8 het rapport. Het rapport is gebaseerd
op de periode fysiek onderwijs van augustus t/m december en we schrijven over de thuiswerkperiode.
Daarnaast hebben alle kinderen een ‘Coronablad’ ingevuld met de ervaringen van de kinderen zelf. Dit
wordt toegevoegd aan het rapport.
De afgelopen periode is er veel (digitaal en/of telefonisch) contact geweest tussen u als ouder/verzorger
en de leerkrachten. Mocht u na het lezen van het
rapport nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen
middels een ‘Nieuw persoonlijk bericht’. De leerkracht neemt dan contact met u op; telefonisch of
via Teams. Er zit dus geen briefje bij het rapport.

BMS-dag
Op woensdag 10 maart staat de BMS-dag gepland.
Het programma hiervoor – voor alle medewerkers
van de BMS – was oorspronkelijk gepland vanaf ’s
ochtends en zou een vrije dag voor de kinderen zijn.
Nu het programma aangepast is naar online en wij
de mogelijkheid hebben om dit ’s middags te volgen,
hebben wij er als team voor gekozen om ’s ochtends
een gewone lesdag te laten zijn, zodat we geen dag
missen qua onderwijs. De kinderen gaan dus 10
maart gewoon naar school.
Programma ook voor ouders/verzorgers & kinderen
Van 14.00 uur tot 15.00 uur is er tevens een programma met Peter Heerschop waar u als ouders/verzorgers en ook alle kinderen (digitaal) kunnen aansluiten. De uitnodiging ontvangt u na de voorjaarsvakantie. Noteert u hem vast in uw agenda?

Grote Rekendag 2021
Op woensdag 17 maart 2021 houden wij onze Grote
Rekendag. Het thema van deze 19e editie is ‘Op rekenreis’.
Tijdens de Grote Rekendag gaan de kinderen onderzoekend rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht
op waar ze de rest van hun leven profijt van hebben.
En het is ook nog eens heel leuk!

Van het ‘beweegteam
Súdwest Fryslân’
Hallo kinderen en ouders/verzorgers!
Ben jij het thuis zijn ook zat? Wil je graag naar buiten
en uitgedaagd worden met games?
Dan hebben wij een leuk spel voor jou! De buurtsportcoaches van het Beweegteam hebben het QRcode spel ‘SCAN & GO’ gemaakt.
Wat is SCAN & GO?
In elk dorp of elke wijk waar een basisschool staat
zijn 8 verschillende stickers met QR-codes verstopt.
Je gaat op zoek naar deze stickers. Bij het scannen
van de code op de sticker krijg je een filmpje te zien

van één van de buurtsportcoaches. Die geeft een beweegopdracht, een hint om een raadsel op te lossen
en een verwijzing naar een volgende stickerplaats.
Heb je alle stickers en de oplossing gevonden? Dan
kun je zelfs een prijs winnen!
Speluitleg
Via deze link, of het scannen van deze QR-code met
je mobiel, vind je meer informatie en een uitleg-filmpje.
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Vernieuwbouw
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Aanleiding
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Missie, visie en Dalton

•

Vernieuwbouw verdeeld in…..

•

Planning en uitvoering

Door een stukje geschiedenis van de school (waar ik
nu niet verder op in ga) zijn er eerdere plannen en
werkzaamheden niet uitgevoerd. Zoals u in de
Nieuwsbrieven kunt lezen, zijn we op allerlei vlakken
een inhaalslag aan het maken. We hebben ons Daltononderwijs een nieuwe impuls gegeven, we hebben keuzes gemaakt en aanschaffen gepleegd in
nieuwe lesmethoden en materialen en we hebben
een forse investering in ICT gepleegd. Allerlei mooie
ontwikkelingen om ons onderwijs mooi in te richten!
Het enige dat nog niet voldoet aan onze (Dalton)wensen is de inrichting van ons gebouw.
Het afgelopen jaar zijn we – met behulp van expertise van externen – druk bezig geweest met het kijken naar de inrichting van ons schoolgebouw a.d.h.v.
onze visie. Daar is een heel mooi plan uitgerold wat
vervolgens getoetst moest worden op haalbaarheid
(o.a. financieel).
Mede door corona heeft het plan vertraging opgelopen, maar zijn we nu dan ook erg verheugd dat we
kunnen starten!

Voorwoord
Dit is de eerste ‘Nieuwsbrief Vernieuwbouw’ die u
van ons ontvangt. Middels deze speciale Nieuwbrief
willen wij u informeren en op de hoogte houden van
de plannen en voortgang m.b.t. de ‘Vernieuwbouw’.
Ook willen we u met beelden/tekeningen (zie bijlage) en straks ook foto’s meenemen in hoe het er
van binnen uit zal gaan zien, zeker in deze digitale
tijd waarin wij u niet fysiek een presentatie + rondleiding kunnen geven.
Omdat het plan ‘alles’ bevat (verbouw + vernieuwingen), praat ik steeds over ‘vernieuwbouw’.
Mocht u gedurende dit proces vragen hebben, dan
hoor ik dat graag. Wanneer ik op één of andere manier u als ouder straks iets kan laten zien, dan doe ik
dat graag.
We zijn erg benieuwd en kijken er naar uit hoe het er
straks allemaal uit zal zien!
Met vriendelijke groet,
Rixt Minnema

Missie, visie en Dalton
“St. Martinusschool, een plek waar
je je thuis voelt”

Wij werken, leren en leven vanuit de vijf kernwaarden van Daltononderwijs (zelfstandigheid, vrijheid
en verantwoordelijkheid, samenwerken, effectief,
reflectie). We willen school dus ook een fijne omgeving laten zijn waarin kinderen en medewerkers zich
prettig voelen om in te werken, te leren en te leven.
Om dit vanuit de Daltonkernwaarden te kunnen
doen, vraagt dat iets van de inrichting van het gebouw. Een paar punten staan hierbij centraal:
Ten eerste willen we graag een rustige, fijne omgeving creëren qua inrichting, kleuren en meubilair. Immers door de levendige invulling met en van kinderen ontstaat er genoeg kleur. Daarnaast willen we
sommige ruimtes sfeervol – als een soort van thuis –
inrichten.
Om goede, gerichte instructie te kunnen geven, willen de leerkrachten graag een plek waar ze (groepen) kinderen om zichzelf en het digibord heen kunnen plaatsen. Daarna kunnen de kinderen zelf – op
basis van de planning/organisatie en de opdracht –
een plek in de klas of op het leerplein zoeken om
verder te werken, al dan niet met een klasgenootje
of groepje. We gaan dus werken met flexibele werkplekken. De reeds aanwezige planborden + weektaken zijn hierbij ondersteunend.
Materialen en spullen willen we graag netjes en
functioneel kunnen opbergen, zodat het toegankelijk
is voor degene die het wil gebruiken, groot of klein.

Vernieuwbouw verdeeld in:
1.
2.
3.
4.
5.

Aanpassingen gebouw
Schilderwerk
Vloeren
Meubilair
Inrichting

1. Aanpassingen gebouw
Maandag wordt door aannemer Huitema Vallinga
(Bolsward) gestart met de grote aanpassingen in het
gebouw. Huitema Vallinga heeft ruime ervaring met
het verbouwen van scholen.
Groep 1 t/m 6 rondom centrale ruimte/leerplein
We willen de groepen 1 t/m 6 bij elkaar – rondom
het leerplein/centrale ruimte plaatsen, zodat zij daar
allemaal gebruik van kunnen maken en er ook makkelijk groepsdoorbrekend kan worden gewerkt.
Dit betekent dat we de groepen 1/2, 3/4 en 5/6 alle
drie één lokaal op gaan schuiven. De inrichting wordt
daar uiteraard op afgestemd.
Overkapping/buitenruimte kleuters
Bij het nieuwe lokaal van de kleuters komt een overkapping als verlengstuk van het lokaal. Hier kan een
buitenkeukentje, de zand/watertafel en bijv. moestuinbakken geplaatst worden.
Deur toilet + nieuw aanrecht kleuters
Er wordt een deur gezaagd vanuit het nieuwe kleuterlokaal (huidige 3/4) naar de kleutertoiletten. Het
aanrechtblad dat er nu zit, wordt verwijderd en er
komt een nieuw aanrechtje voor terug.
Bovenverdieping voor groep 7/8
Groep 7/8 krijgt vrijwel de gehele bovenverdieping
als ‘lokaal’. Daarvoor wordt er boven een grote pui
geplaatst als nieuwe toegang. Tevens komt er een
tweede toilet bij.
De oude personeelskamer (boven) wordt een ‘atelier’ waarin activiteiten als knutselen, verven, zagen,
timmeren maar ook koken en bakken kunnen plaatsvinden.
De beide andere vertrekken (kantoor directie en
kantoor CPO) krijgen ook een andere functie (voor
kinderen): boeken, chill- en werkplek.

Werkplaats personeel
Het huidige lokaal van groep 1/2 wordt ‘werkplaats’
voor personeel: personeelsruimte, keuken, spreekkamer en werkplekken directie en CPO.
Er komt een nieuwe pui/dubbele beglazing (nu nog
enkel glas) aan de voorkant.
Centrale ruimte/leerplein
De hal wordt ruimer gemaakt door het weghalen van
de tussendeur.
Het aanrecht beneden wordt weg gehaald. Dat
wordt een mooie plek voor de piano en een kring.
Ook hier worden werkhoeken gecreëerd d.m.v. meubilair.
Verder zijn er nog wat aanpassingen aan deuren.
2. Schilderwerk
De gehele school zal worden geschilderd. Dit gebeurt
na de bouwwerkzaamheden (planning nog niet bekend).
3. Vloeren
Alle toiletten krijgen een nieuwe gietvloer, zodat
deze weer fris en goed schoon te maken zijn.
In beide hallen komen nieuwe inloopmatten.
De gehele bovenverdieping + trap krijgt geluiddempende vloerbedekking. Het atelier krijgt juist marmoleum.
De werkplaats wordt voorzien van nieuwe vloerbedekking.
Op dit moment wordt nog bekeken of de overige
vervanging van de vloeren naar voren kan worden
gehaald.
4. Meubilair
Al het meubilair zal worden vervangen. Er komen
grote – op maat gemaakte – kastenwanden in de lokalen. Er komen speciale instructietafels. Er komen

nieuwe leerlingsetjes en overige werkplakken. Er komen bankjes enz. om hoekjes/werkplekken te creeren. Er komen speel/werkhuisjes en er komen
werkplekken langs de ramen.
5. Inrichting
De ruimten worden verder functioneel en sfeervol
ingericht met behang, kleden, kussens, planten, enz.

Planning en uitvoering
Maandag start de aannemer en komende week worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
1. de pui voor de spreekkamer wordt geplaatst (in
huidige groep 1/2).
2. De nieuwe pui/dubbele beglazing wordt geplaatst.
3. De grote pui op de bovenverdieping wordt geplaatst.
4. De deur van het nieuwe kleuterlokaal naar de
kleutertoiletten wordt gezaagd. Het aanrechtblad
wordt weggehaald.
Vervolg en overlast
Na de vakantie wordt er gestart met het toilet op de
bovenverdieping + een raam in de nooduitgang
(lichtinval). Hiervoor zal een stofscherm worden geplaatst zodat de kinderen geen zicht hebben op de
werkzaamheden. De deuren van het lokaal kunnen
indien nodig ook altijd even gesloten worden.
Gebruik toilet organiseren we anders.
Verdere planning doen we in overleg tussen school
en bouwbedrijf. We blijven u hierover informeren.
Als alles goed verloopt, zullen de bouwwerkzaamheden half april klaar zijn. Daarna volgt de rest.We hopen na de Zomervakantie een heel eind te zijn met
ons totale plan.

