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Agenda juli
Datum
Vrijdag 28 juni
Vrijdag 28 juni
2 en 4 juli
Maandag 8 juli
Dinsdag 9 juli
Woensdag 10 juli
Woensdag 10 juli
Donderdag 11 juli
Donderdag 11 juli

Activiteit
Rapporten mee
Nationale Modderdag groep 1 en 2
10 minutengesprekken
Musical groep 7/8
Afscheidsavond groep 8
Wisselochtend
Afscheid groep 8
Laatste schooldag
Laatste Nieuwsbrief 2018 – 2019

Tijd

8.15 uur – 9.55 uur
11.00 tot 12.00

Personele zaken
De samenstelling van het team blijft ongewijzigd t.o.v. nu. De verdeling van de leerkrachten over de
groepen in 2019 - 2020 ziet er als volgt uit:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 1/2
Mirjam
Mirjam
Antje
Mirjam
Mirjam

Groep 3/4
Lieke
Lieke
Lieke
Antje
Antje

Groep 5/6
Mariëlle
Mariëlle
Mariëlle/Miranda
Miranda
Miranda

Groep 7/8
Janine*
Annika
Annika
Annika
Annika*

* Tot de Kerstvakantie werkt juf Janine op maandag en juf Annika op vrijdag. Vanaf januari is dat
andersom.

Juf Suzan komt ons komend schooljaar weer versterken op basis van de beschikbare
werkdrukgelden. Zij is op 4 ochtenden – met uitzondering van de woensdag – op school. Juf Suzan zal
zoveel mogelijk ingezet worden in de groepen, naast de leerkracht.
Meester Michiel is de oneven weken 3 dagen (maandag, dinsdag en donderdag) en de even weken 2
dagen (maandag en woensdag) op school. Eén dag per week hiervan is hij CPO (Coördinator Passend
Onderwijs) en voor de rest ondersteunt hij de directie. Michiel is aanspreekpunt op het moment dat
Rixt er niet is.
Rixt Minnema blijft werkzaam als directeur. Zij is iedere dinsdag op school en de andere dag wisselt
per week. Dat is afhankelijk van de agenda's van beide scholen en de BMS.

Vacature MR-lid
Helaas heeft Renzo de Rooij aangegeven de MR te gaan verlaten. Daarom hebben we per ingang van
komend schooljaar een vacature in de MR. We zijn op zoek naar een betrokken, enthousiaste ouder
die ons bestuur wil versterken. De MR bestaat uit twee teamleden en twee ouders en vergadert
iedere 6 weken, samen met de SAC (School Advies Commissie).
Dus vind je het leuk om mee te denken en mee te beslissen over zaken die binnen school spelen, dan
vinden wij het fijn als je je kandidaat wilt stellen!
Reacties zijn welkom via titia72@live.nl, of persoonlijk naar één van de leden van de SACMR.
Titia van der Kooij

Vakantierooster
Hieronder vindt u het Vakantierooster voor het schooljaar 2019 – 2020, inclusief de ingeplande
studiedagen voor het team. Deze dagen zijn de kinderen vrij.
De extra studiedagen zijn: vrijdag 14 februari en maandag 22 juni.
Alle vakanties en vrije dagen komen in de jaarplanning op de website en Social Schools.
De volgende data zijn vastgelegd:
Vakantie/vrij
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Studiedag team
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Pasen
Meivakantie inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Studiedag team
Zomervakantie

Data
21 oktober t/m 25 oktober 2019
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
14 februari 2020
17 februari t/m 21 februari 2020
10 april 2020
13 april 2020
27 april t/m 8 mei 2020
21 en 22 mei 2020
1 juni 2020
22 juni 2020
6 juli t/m 16 augustus 2020

Inloop en start school
We werken nu vanaf de Meivakantie met de mogelijkheid van inloop 's ochtends. Het is voor
kinderen fijn dat ze zelf de keuze kunnen maken om alvast naar binnen te gaan of nog even buiten
willen spelen en voor ouders fijn dat ze gezellig met hun kind naar binnen kunnen lopen.
Alles wat nieuw is, moet ook even wennen, zoals wel/geen pleinwacht nodig, toch op tijd bellen en
als de bel gaat dat school dan start.
Nu we allemaal een beetje gewend zijn, kunnen we het volgende concluderen en gezamenlijk
oppakken:

•
•
•

Er is wel pleinwacht nodig 's ochtends voor schooltijd.
Deze pleinwacht belt om 8.10 uur
Om 8.15 uur start school. Dit betekent dat alle kinderen vlot binnenkomen en ouders dan
vertrekken.
--> Zullen we er met z'n allen voor zorgen dat dit goed loopt?

Post voor de schoolcontactpersoon?
Mijn naam is Aty Roodenburg en ik woon op de Turfmarkt, in Makkum. Omgeven door water en veel
groen, vind ik het heerlijk om daar met mijn gezin te wonen en om daar te werken, als trainer en
coach op het gebied van werkdruk, communicatie en persoonlijke ontwikkeling.
Jarenlang ben ik direct betrokken geweest bij de St. Martinusschool, in de periode dat onze drie
kinderen daar op school zaten. Ondertussen zitten zij allang niet meer op de basisschool, maar dat
doet niets af aan het feit dat ik nog graag iets wil betekenen voor de school. En wel in de rol als
schoolcontactpersoon. Dat wil zeggen dat iedereen die betrokken is bij school (een ouder, een
leerkracht of een kind) bij mij terecht kan als hij/zij een klacht heeft. Deze zal ik aanhoren en
vervolgens geef ik informatie over de te bewandelen klachtenroute.
Afgelopen jaar bezocht ik groep 5/6 en 7/8 om mij kort voor te stellen en uit te leggen waarvoor
leerlingen bij mij terecht kunnen.
Uiteraard hoop ik dat er weinig ongenoegen is, maar mocht dat toch het geval zijn, weet mij dan te
vinden. Ik ben bereikbaar via mijn mail: info@roodenburgadvies.nl
De brievenbus voor post voor de schoolcontactpersoon hangt beneden op het leerplein, naast het
aanrechtje.

Schoolkamp
Begin juni is groep 8 samen met de groep 8ers van 5 andere BMS-scholen op kamp geweest naar
Ameland. Ze hebben mooie en gezellige dagen gehad! Foto's zijn binnenkort te vinden op de website.

Sportdag
Het weer zou wat roet in het eten zou gooien, maar ondanks dat – en het viel gelukkig mee – hebben
we een hele leuke en fanatieke sportdag gehad! Organisatie en hulp, bedankt daarvoor!

‘Bouw een bootje’ – groep 7/8
Afgelopen maandag is groep 7/8 een boot(je) wezen bouwen bij De Vries.
Samen met echte vakmensen mogen de kinderen bouwen aan een echte boot. Er werd getimmerd,
gezaagd, gelijmd en geschroefd. Voor degene die het leuk vond om een design te maken voor de

boot mocht dit ontwerpen. Tegen de middag mochten de kinderen dit design op hun boten
schilderen. De bootjes worden tijdens de visserijdagen te water gelaten en de kinderen zijn
uitgenodigd om te komen varen.
Naast het drukke bouwschema mochten we ook een kijkje nemen in het bedrijf. Daar kregen we een
rondleiding en mochten we een mooie sleutelhanger maken.

Rapporten en gesprekken
Morgen krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis. Volgende week vinden de 10-minuten
gesprekken hierover plaats.

Niveaulezen
De laatste week is er geen niveaulezen meer. Alle ouders/verzorgers die zich dit schooljaar hebben
ingezet m.b.t. het lezen willen wij hierbij hartelijk danken! Zonder jullie kunnen we dit niet zo
invullen!

Musical en afscheid groep 8
Aan het einde van een schooljaar is het tijd om afscheid te nemen van de kinderen van groep 8. Zij
zijn, samen met groep 7 al weken druk bezig om een musical in te studeren en een mooi decor te
schilderen.
Op maandag 8 juli spelen ze de musical voor het eerst voor publiek. Dan komen alle kinderen en
opa's en oma's, pakes en beppes kijken.
Dinsdag 9 juli vindt de musicalavond plaats. Dan komen de ouders + genodigden naar de musical
kijken.
Op woensdag 10 juli wordt er aan het eind van de ochtend afscheid van groep 8 genomen. Dan zullen
de kinderen uit de andere groepen hen nog even in het zonnetje zetten.
We wensen de kinderen die onze school gaan verlaten een hele fijne afsluiting van hun
basisschoolperiode toe!

Wisselochtend
Op woensdag 10 juli gaan de kinderen alvast kennismaken met hun nieuwe groep en misschien
nieuwe juffen. Wanneer ze op school komen, kunt u ze naar hun nieuwe groep toebrengen.
Na de pauze gaat iedereen weer naar zijn/haar huidige groep terug, zodat we deze ochtend met de
kinderen afscheid kunnen nemen van groep 8.
We wensen iedereen veel plezier toe in hun nieuwe groep!

Oproep hulp laatste schooldag
Donderdag 11 juli is alweer de laatste schooldag. Voor deze dag is er een speciaal programma
georganiseerd. Daarbij hebben we nog wel wat hulp nodig!
--> Wilt u ons komen helpen om er een mooie dag (ochtend) van te maken?
--> Opgave kan bij de Ouderraad en juf Mariëlle.

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.

