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Tijd

Personele zaken
Ik heb gevraagd of meester David een bericht zou willen schrijven naar de kinderen en u als
ouders/verzorgers. Hierbij:
Beste ouders,
Al enige maanden ziet u mij niet meer op de St. Martinusschool. Sinds september ben ik ziek thuis.
Een vervelende periode waarin ik geen behoefte had om contact te hebben. De kaartjes en
tekeningen die ik heb mogen ontvangen deden mij goed en wisten telkens een glimlach tevoorschijn
te toveren. Samen met het bestuur kijk ik hoe mijn verdere loopbaan eruit komt te zien. Op dit
moment ben ik aan het re-integreren op een andere basisschool.
Ik wil jullie bedanken voor de korte tijd die ik bij jullie op de St. Martinusschool heb mogen zijn.
Met vriendelijke groet,
David Devilee

Communicatie
Ik ben er inmiddels achter gekomen dat ouders niet altijd alle mail van mij ontvangen wanneer ik
naar alle ouders tegelijk (in BCC) iets toestuur. Mijn ICT-beheerder heeft uitgezocht dat Microsoft
hier de oorzaak van is, die blokkeert mails. Heel vervelend en we gaan dit oplossen.
Tot die tijd vraag ik de leerkrachten om de Nieuwsbrief en eventueel andere brieven voor alle ouders
ook even via de groeps- of weekmail toe te sturen.

Website
Ook klopt er iets niet met de website. Als je martinusmakkum intypt, kom je op een site van ‘Mijn
domein’. Hier wordt aan gewerkt.
Dat betekent ook dat we op dit moment niks kunnen plaatsen op de site.

SocialSchools
Zoals de vorige keer in de Nieuwsbrief gecommuniceerd gaan we met de schoolapp SocialSchools
werken. We hebben ons inmiddels aangemeld en binnenkort kunnen we hiermee starten.
Vrijwel alle communicatie zal dan via die app gaan. Voor we daadwerkelijk hiermee gaan starten,
wordt u hier uiteraard nog over geïnformeerd.

Staking
Vorige week vrijdag heeft u een brief ontvangen over de stakingsdag 15 maart. Alle leerkrachten
kiezen ervoor om te staken. School is deze dag dus dicht. Zie brief.

Analyse en vervolg kwaliteitsonderzoek
Deze week zijn we met de analyse van het kwaliteitsonderzoek aan de slag geweest. Informatie
hierover ontvangt u in de volgende Nieuwsbrief.
Schoolplan 2019 - 2023
Op dinsdag 19 maart vindt een inspiratiesessie plaats met MR, SAC, OR en team over de ontwikkeling
van het nieuwe schoolplan. De analyse van het kwaliteitsonderzoek speelt hierbij een grote rol.

Ouderpanel – inrichting schoolplein
De School Advies Commissie heeft vanuit de directie de vraag gekregen om input te geven met
betrekking tot de inrichting van het schoolplein.
Binnen de school is het team druk bezig is met het opfrissen van de Dalton-waarden, aan ons de taak
om vooral naar de buitenkant kijken.
Wij zijn daarom op zoek naar een aantal ouders die met ons willen brainstormen over de inrichting
van het schoolplein.
Heb je ideeën, plannen of wensen? We horen graag van je!
Iedereen die belangstelling heeft om mee te denken is van harte welkom om donderdag 4 april om
20.00 aan te schuiven bij ons ouderpanel.
Graag horen we vooraf of je wilt aanschuiven, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen
rekenen.
Een mailtje kan gestuurd worden naar plien77@hotmail.com.
Ook kan je Sijtske Deinum, Manon de Jong, Anne Ferkinghoff of Paulien Stollmeijer aanspreken op
het plein.
We hopen op veel input vanuit de ouders!

Carnaval
Afgelopen dinsdag hebben we een gezellig carnavalsfeest gevierd. Iedereen was mooi verkleed, er
waren leuke optredens en een vrolijke polonaise! De foto’s komen op de website in het fotoalbum.

Week van de BMS
Van 11 t/m 15 maart vindt de ‘Week van de BMS’ plaats. Er zullen dan verschillende activiteiten
plaatsvinden op alle 32 scholen van de BMS. Eén onderdeel daarvan is de

Open Dag op woensdagochtend 13 maart
Op deze dag bent u allen – jong/oud, ouders/verzorgers, pakes/ beppes, opa’s/oma’s, oppas
/dorpsgenoot – van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school.
U kunt rustig alle groepen inlopen om te kijken en beleven hoe er onderwijs wordt gegeven op onze
school.
Mocht u mij, Rixt Minnema, willen ontmoeten en spreken: ik ben van 10.30 uur tot 12.00 uur
aanwezig. Het eerste deel van de ochtend ben ik op mijn andere school.

