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Personele zaken
De afgelopen periode was directeur/meester David afwezig i.v.m. ziekte. David zal niet meer
terugkeren op de St. Martinusschool: zie brief Directievoering in de bijlage.
Hierbij bedanken we David voor alles wat hij voor de St. Martinusschool heeft gedaan en betekend!
We wensen David veel sterkte toe bij zijn herstel en hopen dat hij straks zijn loopbaan op een andere
plek met veel plezier kan invullen.
Hoe en wat er qua afscheid nemen van David wel of niet gaat gebeuren, dat bespreek ik nog met
David zelf. U hoort daar t.z.t. dan wat van.

Schoolcontactpersoon
Voor de St. Martinusschool hebben we een nieuw schoolcontactpersoon gevonden: Aty Roodenburg.
Hieronder stelt Aty zich voor.
Mijn naam is Aty Roodenburg en ik woon met mijn gezin op de Turfmarkt, in Makkum. Ik werk als
zelfstandig trainer/coach, waarbij ik mensen begeleid in hun persoonlijke en professionele
ontwikkeling.
Jarenlang ben ik direct betrokken geweest bij de St. Martinusschool, in de periode dat onze drie
kinderen daar nog 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 om zijn/haar klacht of kritiek te uiten. Deze zal ik aanhoren
en vervolgens geef ik informatie over de te bewandelen klachtenroute. In januari 2019 zal ik groep
5/6 en 7/8 bezoeken om mij kort voor te stellen en uit te leggen waarvoor ze bij mij terecht kunnen.

Herhaalde oproep: inleveren toestemmingsformulier
In de vorige Nieuwsbrieven hebben u wij u gevraagd het toestemmingsformulier in te vullen en in te
leveren. Ik zet het er toch nog maar een keer in.
 Mocht u dit nog niet hebben gedaan, wilt u dit dan alsnog getekend inleveren bij de
leerkracht of directeur? Wij moeten het formulier van iedereen ontvangen.
 Mocht u het formulier kwijt zijn – u heeft hem zowel op papier als digitaal ontvangen – dan
kunt u een nieuwe opvragen. Dat is geen enkel probleem!
Alvast hartelijk dank!

Kwaliteitsonderzoek
In januari vindt er een kwaliteitsonderzoek plaats voor onze school. Dit wordt door de BMS
georganiseerd en elke 2 jaar uitgevoerd. Het onderzoek loopt van 21 januari t/m 3 februari 2019. Het
onderzoek vindt plaats onder leidinggevenden, medewerkers, ouders en leerlingen van groep 6, 7 en
8. In januari ontvangt u hierover een mail. De leerlingen vullen de vragen op school in.
We stellen het zeer op prijs wanneer u zou willen meewerken aan dit onderzoek. Het helpt ons
verder de kwaliteit van ons onderwijs en onze school te verbeteren en/of vast te houden.

Adventsviering met pastor Nelleke
Maandag 11 december was pastor Nelleke op school om samen met ons in het speellokaal twee
adventskaarsen aan te steken. Een aantal ouders van de kinderen van groep 1, 2, 7 en 8 waren bij
deze viering aanwezig en luisterden samen met ons naar het verhaal van Maria die bezoek kreeg van
een engel. Het thema van de viering was "Iedereen telt mee" en dit kwam naar voor in het
spiegelverhaal verteld door kinderen uit de bovenbouw, in het gebedje van de kleuters en in de
liedjes die werden gezongen tijdens de viering. In de klassen en in de viering op vrijdag 21 december
zullen wij ook de derde en vierde adventskaars aansteken en zo leven wij toe naar Kerstmis.

Van plastic afval naar kerstversiering
Dinsdagmiddag zijn alle kinderen van school aan het knutselen geweest in het stiltelokaal. Van al het
meegenomen plastic afval hebben we prachtige kerstversiering gemaakt. Er is geen spatje glitter dat
niet is gebruikt deze middag! De kerstversiering komt in de kerstbomen te hangen die de
ondernemersvereniging van Makkum heeft geplaatst, dus u kunt al wandelend door Makkum de
versiering bewonderen. We zijn wel geschrokken van de enorme hoeveelheid plastic die wij hebben
verzameld in zo'n korte tijd. In de klassen is aandacht besteed aan het grote probleem van al dit
plastic afval.

Kerstdiner
Donderdagavond hebben alle kinderen kunnen genieten van een echt kerstdiner. Ouders hadden
allerlei heerlijke gerechten gemaakt en de kinderen zaten gezellig bij elkaar in de groep. Wat zag het
er allemaal lekker en feestelijk uit! De kinderen hebben heerlijk gegeten!
Ook voor de ouders was er een gezellig samenzijn en kon er onder het genot van een hapje en een
drankje gezellig worden bijgepraat. De organisatie was goed geregeld door de Ouderraad.
Daarnaast was er een buffet beschikbaar gesteld door ouders van school – Alwin en Maartje – van
restaurant It Posthûs. Ook dat was dik voor elkaar! Hartelijk dank daarvoor!

Kerstmusical
Vanmorgen heeft groep 5/6 de kerstviering opgevoerd. De ouders van groep 5/6 waren hierbij
uitgenodigd. Het thema van dit jaar was “Iedereen telt mee”. In dit thema hebben we de afgelopen
weken stil gestaan bij de vraag wat het voor de mens betekent om mee te tellen in een groep. In de
viering hebben we gekeken naar een toneelspel over een school waar de leerkrachten en de
directeur door alle drukte de kerstviering zijn vergeten. De oude bovenmeester wil dit wel op zich
nemen, maar ondertussen zijn er ook een paar kinderen aan de slag gegaan. Zonder dat ze het van
elkaar weten, staan zij op de avond van de uitvoering samen op het podium. De oude bovenmeester
ziet geen rol voor de kinderen weggelegd. Maar de kinderen eisen hun eigen inbreng op: zij tellen
immers ook mee! Uiteindelijk wordt het een goed samenspel tussen bovenmeester en kinderen.
De kinderen hebben de musical prachtig neergezet!
Ouders van groep 5/6 bedankt voor het helpen bij het verzamelen van spullen en kostuums. Mede
hierdoor werd het een geslaagd optreden!

Ouders/verzorgers bedankt!
Hierbij willen wij alle ouders/verzorgers die zich in zetten voor school – op wat voor manier dan ook
– ontzettend bedanken voor alle hulp en ondersteuning! We zijn hier erg blij mee kunnen niet zonder
jullie. Hartstikke bedankt! We hopen ook komend jaar weer een beroep op u te mogen doen.

We wensen u allen fijne Kerstdagen
&
de beste wensen voor 2019!

