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Agenda
Personele zaken
Vervanging
Informatieavond
Kinderpostzegels
Spellingmethode
Algemene Jaarvergadering

Bijlagen
Agenda
Datum
Dinsdag 25 september
Woensdag 26 september
Dinsdag 2 oktober
Woensdag 3 oktober
Donderdag 4 oktober
Vrijdag 5 oktober

Activiteit
Informatieavond
Kinderpostzegels
Bibliotheek 1-2-7-8
Start Kinderboekenweek
Dierendag
Dag van de leraar

Tijd
19.30 uur

Personele zaken
Helaas moeten wij u mededelen dat meester David, directeur van de school, met ziekteverlof is.
Per direct vervangt Rixt Minnema, directeur van de St. Gregoriusschool in Blauwhuis, zijn
werkzaamheden. Zij is deze week gestart en zal de leiding van de school op zich nemen.
Mocht u vragen en/of haar willen spreken, dan kunt u bellen, mailen of even binnen lopen. Voor de
mail kunt u gewoon gebruik maken van directie@martinusmakkum.nl.
Deze periode is het nog even zoeken naar een planning wanneer ze in Makkum is en wanneer in
Blauwhuis. Uitgangspunt hierbij is de meest optimale verdeling voor kinderen, leerkrachten en
ouders, oftewel de scholen.
Mocht er in deze fase ergens iets mis gaan qua communicatie, dan vragen wij u hierbij begrip
daarvoor te hebben en vooral contact te zoeken.
We wensen David veel beterschap toe en hopen dat hij spoedig zal herstellen.
Vervanging
We zijn druk bezig met het regelen van de invulling van de groepen. Zoals u ongetwijfeld heeft
meegekregen, is er een schaarste aan leerkrachten. We doen ons best om de bezetting van de
groepen zo goed mogelijk in te vullen en zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Totdat we vaste mensen hebben gevonden, zullen er verschillende invallers in de groepen staan. Niet
ideaal, maar gelukkig kunnen we het nog regelen.
Morgen komt Meiny Altena invallen in groep 3/4. In groep 7/8 komt Johannes de Hoop voor de
groep.
Bovenstaande houdt ook in dat de projectgroep eerst niet doorgaat.
Ook hier hopen we op begrip van uw kant. Mochten er vragen over zijn, loopt u dan vooral even
binnen of neem contact op.

Informatieavond
Dinsdagavond 25 september vindt de Informatieavond plaats. U bent van harte welkom om deze
avond de groep(en) van uw kind(eren) te bezoeken. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. De
informatieronden zijn van 19.30 uur tot 20.00 uur en van 20.00 uur tot 20.30 uur. We zien alle
ouders/verzorgers graag!
Kinderpostzegels
Aanstaande woensdag start de verkoop van Kinderpostzegels. U kunt de kinderen van groep 7 en 8
dus vanaf 12 uur aan uw deur verwachten. Doet u mee?
Spellingmethode
Vanaf dit schooljaar werken we met een nieuwe manier van spellingonderwijs: de methodiek volgens
José Schraven. Om deze manier van werken goed te implementeren, heeft het team een cursus
gevolgd. Deze is nu afgerond en we gaan de afspraken die we maken vastleggen.
Algemene Jaarvergadering
Op donderdag 18 oktober vindt ’s avonds om 19.30 uur de Algemene Jaarvergadering plaats. U
ontvangt hiervoor nog nader bericht, maar u kunt de datum alvast noteren in uw agenda.

