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Gelukkig mogen we na de Meivakantie weer naar
school en ben ik zelf dan ook fit genoeg om er weer
te zijn.
Geniet van de Meivakantie en tot gauw!
Bericht van Michiel
Beste kinderen, ouders en verzorgers van St. Martinus,
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Bijlage: \

Personele zaken

Hierbij wil ik jullie mededelen dat ik per 1 juni 2020
stop met mijn werkzaamheden op de St. Martinus.
Er is voor mij een mogelijkheid langsgekomen voor
een mooie, uitdagende IB-baan dichter bij mijn
woonplaats Meppel. Deze kans kon ik niet laten lopen. Ik heb gesolliciteerd en kon aangenomen worden. Vervolgens heb ik de baan geaccepteerd.
Vreemd is het wel in deze tijd. Door het Coronavirus
heeft iedereen verschillende zaken om aan te denken of zorgen over te maken. Daar komt bij dat ik
het prima naar mijn zin heb met de kinderen en de
collega’s op de St. Martinus. Ik hoop daarom op nog
3 fijne weken op school en zal afscheid nemen met
mooie herinneringen aan de St. Martinus.

Bericht van Rixt
Beste kinderen en ouders/verzorgers,
Hierbij wil ik jullie ontzettend bedanken voor de fijne
en lieve kaarten, berichtjes en tekeningen die ik van
jullie mocht ontvangen tijdens mijn ziek zijn. Het
heeft me erg goed gedaan!

Organisatie onderwijs na de
Meivakantie
Zoals deze week duidelijk is geworden in de persconferentie, zullen wij de schooldeuren ook weer openen vanaf 11 mei. We zijn erg blij dat we op korte
termijn de kinderen weer mogen verwelkomen in
school. Fijn dat we weer samen mogen werken, spelen en leren. Ook al is het dan met afspraken over

gepaste afstand.
Deze week zijn wij als team in gesprek gegaan over
hoe wij het naar school gaan voor 50% van de onderwijstijd vorm willen geven. Er zijn veel aspecten om
over na te denken en we merkten dat we voor dilemma's kwamen te staan, waardoor het onmogelijk
is om keuzes te maken die voor alle kinderen en gezinnen optimaal is. Wij hebben een paar belangrijke
uitgangspunten bij de wijze waarop we het onderwijs willen inrichten. Die uitgangspunten zijn het
welbevinden van de leerlingen en het onderwijs optimaal kunnen laten aansluiten bij de ontwikkeling
van de kinderen. Wij gaan ervan uit dat we ons onderwijs moeten laten aansluiten bij nieuwe beginsituaties in leerontwikkeling van kinderen.
Ons plan is uitgewerkt en zal besproken worden in
de medezeggenschapsraad. Naar aanleiding van hun
advies kan eventueel nog wat aangepast worden. In
de eerste week van de meivakantie, dat wil zeggen
uiterlijk 1 mei, willen we het plan definitief klaar
hebben en zal het met u gedeeld worden in Social
Schools.
Wij kijken er naar uit om weer samen te mogen zijn
met de kinderen in onze school.

Inleveren materialen
Er zijn de afgelopen weken leermiddelen vanuit
school opgehaald voor het thuisonderwijs. Vanzelfsprekend hebben we die op school weer nodig als de
kinderen weer naar school komen. Graag alles mee
laten nemen op de eerste dag dat uw kind weer naar
school gaat. Daarna worden er afspraken gemaakt
over wat op school kan blijven en wat telkens heen
en weer gaat voor de momenten dat kinderen nog
gaan thuiswerken.

Ouders bedankt!
Alle ouders heel veel dank voor de samenwerking en
de huiswerkbegeleiding van de afgelopen periode.
We zijn gezamenlijk, heel plotseling, in een heel andere werkelijkheid terecht gekomen waarin er veel
aanpassingsvermogen is gevraagd. Van de kinderen
en leerkrachten, maar zeker ook van jullie als ouders. Jullie kregen er zomaar een rol bij in de thuissituatie. Onze waardering voor hoe dat door iedereen
is opgepakt is groot. Bedankt daarvoor!

Voortgang en ontwikkeling
van kinderen
De afgelopen 6 weken heeft u als ouders/verzorgers,
samen met de leerkrachten, uw best gedaan voor
een optimale leerontwikkeling van uw kind. Daarbij
gaan we ervan uit dat kinderen zich in verschillende
mate hebben ontwikkeld. Er zijn namelijk veel verschillen in kinderen bij het flexibel schakelen naar
meer zelfstandig thuis werken. Tevens zijn er verschillen in ondersteuningsmogelijkheden in de verschillende thuissituaties. Zoals gezegd gaan wij er
dus vanuit dat we met het onderwijs zullen moeten
inspelen op nieuwe beginsituaties bij de kinderen.
Na vooral oog te hebben voor het welbevinden en
andere sociaal-emotionele aspecten, zullen wij gaan
onderzoeken hoe de leerontwikkeling op verschillende vakgebieden er voorstaan. Wij zullen hiervoor
toetsopgaven laten maken om vast te stellen waar
het onderwijs op aan moet sluiten, niet om te meten
of er de afgelopen 6 weken voldoende geleerd is.
Vanuit dezelfde gedachte zullen we in juni ook (een
deel van) de CITO-toetsen gaan afnemen. Dat zal ons
niet helpen bij conclusies over het afgelopen half
jaar, maar zal ons zeker verder inzicht verschaffen in
de prioriteiten voor volgend schooljaar. Volgend

schooljaar zullen we blijven inzetten op aanpassen
op de leerontwikkeling en prioriteiten stellen waar
dat nodig is in de volgende groep van de kinderen.
Aan het eind van het schooljaar zullen we u middels
een rapport op de hoogte stellen van de leerontwikkeling van uw kind.

Kanjertraining
In de week van 11 mei starten we weer op school, al
zal dit in een andere vorm zijn dan we gewend zijn.
Na een lange periode van elkaar alleen maar zien en
spreken via Zoom, willen wij zeker aandacht besteden aan wat de afgelopen periode voor de kinderen
heeft betekend.
Vanuit de Kanjertraining worden er lessen beschikbaar gesteld met als doel om de kinderen te laten
delen hoe ze de afgelopen periode hebben beleefd.
Tevens wordt de nieuwe groepsvormingsfase extra
ondersteund. Ondanks dat de kinderen op school
niet anderhalve meter onderling afstand aan hoeven
te houden, heeft de Kanjertraining ervoor gezorgd
dat er alleen oefeningen zijn opgenomen zonder fysiek contact.

Moederdag
Zondag 10 mei is het moederdag. Wij gaan voor die
tijd nog niet naar school, maar wij zullen deze dag
met de kinderen niet vergeten. Op een iets later tijdstip dan 10 mei zullen de kinderen een verrassing
voor de moeders hebben.

Activiteiten
Een aantal activiteiten die gepland stonden in de
maand mei zullen komen te vervallen of zijn al verplaatst. Hieronder geven we een overzicht van de
status op het moment van schrijven van deze
Nieuwsbrief:

Koningsspelen
Dit jaar gaan de Koningsspelen helaas niet door. Wel
kunnen kinderen thuis aan de slag met de 'woningsspelen.'
Leuke en sportieve spelletjes die je gewoon in de
tuin of in huis kunt spelen. We geven een aantal
ideeën middels dit filmpje. Veel plezier en succes!
https://www.youtube.com/watch?v=voHFNBuhg_Y
Daarnaast staat er in Social Schools een bericht vanuit de OR met ideeën/opdrachten. Ga dus vooral lekker aan de slag!
Herdenking 4 mei
Zoals veel dingen gaat dit jaar de herdenking ook anders. Wij hebben als school het monument op ’t Vallaat geadopteerd en normaal gesproken zouden we
daar rond de bevrijding van Makkum met de kinderen hebben herdacht. Deze keer wel heel bijzonder omdat we 75 jaar bevrijding vieren!
Bij de herdenking gaan we met de kinderen van de
groepen 7 en 8 van Makkum een mooie krans leggen, vertellen we het verhaal en zijn we even stil bij
de helden van het verzet.
Dit jaar wordt er herdacht van 1 t/m 4 mei en kan
een ieder, die hier behoefte aan heeft, een bloemetje leggen bij een van de monumenten of graven. Op
1 mei leggen leerkrachten van de 3 basisscholen bij
de 3 monumenten een bloemetje namens alle kinderen van de scholen.
Schoolreisjes
Voor de schoolreisjes zijn er wat betreft het omboeken geen mogelijkheden meer gezien voor dit
schooljaar. De schoolreisjes worden voorlopig verplaats naar september. Hierbij worden de richtlijnen
van het RIVM en de mogelijkheden bij de schoolreisbestemmingen in acht genomen. Als er data bekend
zijn, zal dit gecommuniceerd worden.

Kamp groep 8
Voor alsnog staat het schoolkamp voor groep 8 nog
gepland. De genomen maatregelen omtrent het Coronavirus zijn verlengd tot 20 mei en wij willen graag
de adviezen afwachten die hierna volgen en t/m de
kampdatum lopen.
Op basis van de maatregelen van het RIVM nemen
we een definitief besluit. Deze laat dus nog even op
zich wachten. Wanneer wij meer duidelijkheid hebben over de doorgang van het schoolkamp of eventuele alternatieven zullen we dit direct met jullie
communiceren.
Wellicht dat u de gedacht heeft waarom het nu al
niet is gecanceld. Dat heeft met 2 dingen te maken:
1.

2.

Eenmaal gecanceld kan het niet terug gedraaid worden. En aangezien dit een grote
beslissing is, nemen we die niet te snel.
We gaan altijd met zes scholen op kamp. De
beslissing nemen we ook met z’n zessen. Als
het niet mogelijk is, dan willen we met een
mooi alternatief afscheid voor de kinderen
van groep 8 komen. Dat vinden wij belangrijk!

Musical/afscheid
Er wordt al een heel jaar naar uitgekeken en naar toe
geleefd: de musical en het afscheid van groep 8. Al
voor de kerstvakantie kwamen er al vragen wanneer
we nu eindelijk zouden gaan beginnen met de musical. Inmiddels hebben we een musical uitgezocht en
de kinderen zijn al druk bezig om hun tekst in te studeren. Tijdens de laatste paar ZOOM meetings hebben we samen de tekst doorgelezen. Na de meivakantie kunnen we dan ook echt gaan oefenen. Dat
de situatie anders is dan alle andere jaren is duidelijk, maar dat we (leerkrachten en leerlingen) graag

een musical willen laten zien, is duidelijk. We zijn aan
het nadenken hoe de musical uiteindelijk opgevoerd
gaat worden, maar dát we de musical gaan opvoeren
staat voor ons vast.
Daarnaast hebben we ook elk jaar nog het echte afscheid van groep 8. Ook hierover zijn we aan het
denken hoe dit invulling kan krijgen. Uiteraard houden we jullie samen met de kinderen op de hoogte
van elke ontwikkeling rondom deze zaken.

Fijne vakantie en tot 11 mei!

