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Tijd

Personele zaken
De personele bezetting is in de vorige Nieuwsbrief met u gedeeld. Gelukkig hebben wij het team
compleet. Zoals u uit het nieuws kunt vernemen, is dat op nog lang niet alle scholen het geval...
Stagiaires
Ook komend schooljaar zullen er weer stagiaires op onze school aanwezig zijn om het vak leren.
Nienke Tijmstra en Anouk van der Weerd komen weer bij ons stage lopen. Nienke komt stagelopen in
groep 1,2 en Anouk in groep 3,4. Zij zullen het hele jaar door aanwezig zijn op vrijdagen, maandagen
en dinsdagen. Een deel van de dinsdagochtend zijn zij buiten school met medestudenten aan het
werk met eindopdrachten.

Schoolontwikkeling 2019 - 2020
In de afgelopen fase hebben we met team en MR-SAC de koers en plannen voor de komende vier
jaar opgesteld. Op basis van dit Schoolplan 2019 – 2023 stellen we de jaarplanning op. Hieronder
vindt u een overzicht van deze projecten.
Onderwerp
Daltononderwijs

Toelichting
De St. Martinusschool is een Daltonschool. Dat betekent dat wij ons
onderwijs vanuit de Daltonkernwaarden willen invullen. Een duidelijke
missie en visie ligt hierbij aan de basis. We zitten midden in deze
ontwikkeling.

Afgelopen schooljaar zijn wij als team gestart met de Daltoncursus.
Komend schooljaar krijgt dit zijn vervolg en wordt ons Daltonboek
ingevuld.
Didactisch
handelen

Vanuit onze visie op onderwijs willen wij een goede keuze maken in een
model voor didactisch handelen. Daarbij streven wij ernaar voortdurend
ons eigen didactisch handelen te evalueren en te verbeteren om
kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden.

W.O.

We gaan komend schooljaar op zoek naar een nieuwe methode voor de
wereld oriënterende vakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur,
wetenschap & techniek) die goed past bij de manier waarop wij ons
Daltononderwijs willen inrichten: thematisch en groepsdoorbrekend.

Taal en lezen

Afgelopen jaar hebben we ons spellingonderwijs vernieuwd. Nadat wij
een keuze hebben gemaakt in een methode voor Wereld Oriëntatie
gaan we verder kijken wat we nog nodig hebben voor de inrichting van
ons taalonderwijs en leesaanbod.
We willen Kanjertraining als een stevige basis in onze school
implementeren, zodat we een veilige, vertrouwde en respectvolle
(leer)omgeving voor onze kinderen, ouders en medewerkers kunnen
realiseren.
Hier vindt verdere scholing van het team plaats.
We willen samenwerken aan een optimale ontwikkeling van kinderen.
Daarbij hebben we elkaar nodig.
We willen de verwachtingen die we van elkaar kunnen en mogen
hebben bespreken en vastleggen. Een goede communicatie daarbij is
essentieel.

Kanjertraining

Partnerschap met
ouders

IKC-vorming

De komende 4 jaar gaan we ons verder oriënteren op hoe wij onderwijs
en opvang willen en kunnen aanbieden en welke samenwerkingen wij
hiervoor kunnen en willen aangaan. Uitgangspunt hierbij is: ‘klein maar
fijn’.

Vernieuwen en
verbouwen

Wanneer we duidelijk hebben hoe we ons onderwijs willen inrichten,
hebben we ook helder wat er noodzakelijk hiervoor is m.b.t. gebouw,
inrichting en materialen.
De komende jaren willen wij de samenwerking met en in de omgeving
verder gaan ontwikkelen. Hier liggen kansen voor de school.

Samenwerking
omgeving

Afspraken en keuzes die gemaakt worden en van belang zijn om te delen met u als ouder/verzorger,
worden via deze Nieuwsbrief met u gecommuniceerd.
Beleidsafspraken n.a.v. bovenstaande worden vastgelegd zodat we de doorgaande lijn kunnen
borgen.

Vakantierooster + agenda
In de vorige Nieuwsbrief hebben we het vakantierooster met u gedeeld. Deze zal ook in Social
Schools en op de website worden gezet, evenals de planning van activiteiten, enz. Zo kunt u uw eigen
agenda al invullen met alle schoolactiviteiten.

‘Spelen tot je groen ziet’
Groep 5/6 is vorige week donderdag op excursie geweest naar het Nannewiid in Oudehaske. Ze
gingen daar 'Spelen tot je groen ziet': spelend leren over vogels en vissen, bloemen en planten. Ze
mochten op ontdekkingstocht in de natuur naar kriebel- en waterbeestjes, hutten bouwen in de
natuur, een waterbaan maken met buizen en voor wie durfde: slootje springen. Zo werd het
uiteindelijk voor sommigen zelfs Spelen tot je Zwart ziet! Dank aan de ouders die mee waren!

Wisselochtend
Alle kinderen hebben woensdagochtend kennis gemaakt met hun nieuwe groep en wellicht nieuwe
leerkracht. Altijd een beetje spannend, maar nu weet iedereen waar hij/zij naar toe gaat en met wie.

Musical en afscheid
Deze week stond in het teken van de musical en het afscheid van groep 8. Groep 7 en 8 hadden er de
afgelopen weken hard aan gewerkt en mochten de musical deze week 3 keer opvoeren.
Dinsdagavond was het slotstuk met alle ouders van de kinderen. Iedereen heeft kunnen genieten van
allerlei typetjes in de TV-Kantine. Super gedaan, groep 7/8!
Woensdagochtend hebben de andere kinderen van de andere groepen afscheid genomen door een
optreden te geven voor de afscheidnemende kinderen.

Laatste schooldag
De laatste schooldag zit erop. In alle groepen is er deze week opgeruimd en schoongemaakt en groep
7/8 is inmiddels verhuisd van boven naar beneden.
Vandaag hebben de leerkrachten het schooljaar gezellig afgesloten in de groep met spelletjes, just
dance/karaoke en film. Daarna zijn de kinderen in groepen Makkum ingetrokken voor de
fotospeurtocht. Onderweg waren er allemaal activiteiten te doen.
De ochtend was super georganiseerd door de Ouderraad. Hartelijk dank daarvoor!
Helaas gooide het weer wat roet in het eten, maar dat mocht de pret niet drukken. De kinderen
hebben zich prima vermaakt!
Het was ook de laatste dag dat 6 kinderen van groep 7/8 bij ons op school waren. We wensen hen
heel veel succes op het Voortgezet Onderwijs en alle goeds voor de toekomst toe! Maar nu eerst
lekker vakantie vieren!

Ouders/verzorgers bedankt!
Ook dit jaar hebben we weer veel hulp mogen ontvangen van ouders/verzorgers. Denk maar aan de
verschillende geledingen zoals MR, SAC en OV. Maar ook de vrijwilligers voor het lezen en
luizenmoeders die het gehele schooljaar in actie zijn geweest. Top!
En dan nog alle incidentele hulp en chauffeurs op school en/of bij excursies en uitstapjes.
Wij waarderen deze hulp en ondersteuning enorm en willen dan ook alle ouders/verzorgers
bedanken die ervoor zorgen dat veel mogelijk is.

Heel hartelijk bedankt!
Gevonden voorwerpen

Er liggen nog heel wat spullen bij de gevonden voorwerpen. Deze week lag alles uitgestald op het
leerplein en is er al wat meegenomen, maar we willen jullie wel de kans geven nog even te sneupen
of er nog wat van uw kind tussen ligt.
In de eerste week na de Zomervakantie kan het nog opgehaald worden. Wat er daarna nog ligt,
brengen wij naar de kledinginzameling en andere dingen gooien we weg...
--> Neemt u/uw kind nog even een kijkje?

VakantieBieb app – E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede
selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje
van de Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor
geen lid te zijn van de bibliotheek.
De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De
VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.

Zomervakantie
Het schooljaar 2018 – 2019 zit er alweer op. Een schooljaar waarin er weer heel veel is gedaan,
geleerd, gespeeld, gelachen, enz...
Vandaag begint de Zomervakantie. Hierbij willen we iedereen een hele fijne vakantie toewensen!
Geniet van alle vrije tijd en activiteiten samen en kom na de vakantie allemaal weer heelhuids terug
op school!

Tot maandag 26 augustus!

