
 

 
 
 

  

Nieuwsbrief september 2017 
 
Vakantie voorbij, welkom allemaal  
Na 6 weken vakantie starten we op maandag 4 september. We hopen dat iedereen een 
goede vakantie heeft gehad en weer zin heeft in het nieuwe schooljaar. 
  
Een speciaal welkom aan alle nieuwe kinderen en ouders. We willen er ook dit jaar een 
gezellig en natuurlijk leerzaam jaar van maken.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Openingsviering schooljaar 2017 – 2018 
Op maandag 18 september is er ’s morgens in de Maria Geboorte kerk een viering i.v.m. 
de opening van het nieuwe schooljaar. We willen u als ouders, opa’s, oma’s en andere 
belangstellenden van harte uitnodigen om deze viering bij te wonen. De viering start om 
9.00 uur. 
 
 
Algemene informatieavond    
Op dinsdag 12 september (groepen 5 t/m 7) en woensdag 13 september (groepen 1 t/m 4 
zijn de algemene informatieavonden gepland. Op deze avond zal door de 
groepsleerkracht(en) informatie gegeven worden over de desbetreffende groep. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
19.30 – 20.00 uur, presentatieruimte: algemene informatie voor alle ouders 
20.00 – plm. 20.45 uur, groepslokalen: informatie in de groep 
 
n.b.  
Op beide informatieavonden zal bij het eerste gedeelte dezelfde algemene informatie 
gegeven worden. Ouders met kinderen in groep 1 t/m 4 en 8 en groep 5 t/m 7 kunnen 
ervoor kiezen om voor het eerste gedeelte op één van de avonden aanwezig te zijn en op 
de andere avond alleen voor de informatie in de groepen aanwezig te zijn.  
De informatieavond van groep 8 is verplaatst naar dinsdag 5 september om 19.00 uur. 
 
 
Gymlessen     
Op dinsdag 5 september starten de gymlessen in de groepen 3 t/m 8. 
De gymtijden zijn als volgt: 
groep 3:        dinsdag en donderdag 
groep 4:        dinsdag en vrijdag 
groep 5:        dinsdag en vrijdag 
groep 6:        dinsdag en vrijdag 
groep 7:        woensdag en vrijdag 
groep 8:        woensdag en vrijdag 
We gaan er van uit dat de kinderen op deze dagen de gymspullen meenemen naar school. 
Tevens vragen we alle ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2 om zo spoedig 
mogelijk de gymschoenen mee te geven naar school. De kleutergroepen gymmen in de 
speelzaal, deze is in ons schoolgebouw. 
De lessen op dinsdag en woensdag worden door Rens van Benthem 
(combinatiefunctionaris sport) gegeven.  
 
 
Kennismakingsgesprekken 
We hebben vorig jaar in de eerste weken van het schooljaar ‘kennismakingsgesprekken’ 
georganiseerd. Ook dit schooljaar willen we de kennismakingsgesprekken voeren.  
Het doel van dit gesprek is kennismaken en over en weer uitspreken van verwachtingen.  
We beseffen ons dat ouders hun kind uit handen moet geven aan een leerkracht die zij 
slechts ‘in de wandelgangen’ of van ‘verhalen’ kennen. Een kennismakingsgesprek aan het 
begin van het schooljaar lijkt ons daarom een goed plan. Bij het gesprek zijn de ouders en 
de leerkracht aanwezig en vanaf groep 6 nodigen we ook de leerlingen uit. 
Deze gesprekken worden gepland op dinsdag 19 september en donderdag 21 september. 
De uitnodiging voor de dag en het tijdstip voor dit gesprek en een toelichting zullen in de 
voor 11 september worden verstuurd.  
 
 
 
 



 
Informatie voor het nieuwe schooljaar 
Alle data en bijzonderheden voor dit schooljaar zijn via het digitaal ouderportaal bij 
‘activiteiten’ te vinden. U kunt op dit portaal inloggen met uw inlogaccount. 
  
Leerlingenlijsten: 
Op het ouderportaal zijn de namen van de kinderen en leerkrachten uit de groep van uw 
kind(eren) vermeld. Er worden geen aparte groepslijsten aan de kinderen meegegeven. 
 
De schoolgids: 
De schoolgids is weer aangepast voor schooljaar 2017-2018. De actuele versie van de 
schoolgids kunt u op onze website (www.demartinus.nl) bekijken.  
 
Extra informatie: 
Extra informatie zal zoveel mogelijk via mail naar ouders worden gestuurd. Op onze 
website kunt u de maandelijkse nieuwsbrieven en andere algemene informatie terug 
vinden. 
 
Naar Buitenschoolse Opvang 
Dagelijks gaan meerdere leerlingen van onze school naar een organisatie voor 
buitenschoolse opvang. We willen alle ouders van de kinderen die naar de BSO gaan, 
vragen om de lijst die op school hangt (op de blauwe kast bij de identiteitshoek) te 
controleren op juistheid en eventuele wijzigingen op deze lijst aan te geven of te mailen 
naar martinus@skolo.nl 
 
 
Schoolfotograaf (11 september) 
 
Op maandag 11 september komt de schoolfotograaf (foto Koch) bij ons op school. Naast 
de groepsfoto’s en individuele foto’s worden foto’s met broertjes en/of zusjes gemaakt.  
Er wordt aangeraden om de kinderen tijdens deze dagen géén fluoriserende kleding aan te 
doen. 
 
Dit jaar willen we alle ouders tevens de mogelijkheid geven om een foto te laten maken 
van de kinderen samen met broertjes en/of zusjes die (nog) niet op school zitten. Deze 
foto’s worden gemaakt op maandag 11 september tussen 14.30 – 15.45 uur. 
Daarvoor is een goede organisatie noodzakelijk. Daarom vragen we de ouders die van 
deze mogelijkheid gebruik willen maken vóór woensdag 6 september een mail te sturen 
met uw naam en de naam van uw kinderen naar lpoorthuis@skolo.nl 
 
U ontvangt dan vóór vrijdag 8 september bericht hoe laat we u op school verwachten voor 
het maken van deze foto. 
Later kunt u beslissen of u de gemaakte foto wel of niet wilt hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Data en kalender september en oktober 
 
Maandag 4 september:   
Eerste schooldag  
 
Dinsdag 5 september: 
Algemene informatieavond voor de ouders van de leerlingen van groep 8 om 19.00 uur 
Vergadering OR om 20.00 uur 
 
Woensdag 6 september t/m vrijdag 8 september: 
Kampdagen groep 8 
 
Maandag 11 september: 
Schoolfotograaf 
 
Dinsdag 12 september: 
Algemene informatieavond voor de ouders van de leerlingen van groep 5-6-7 om 19.30 
uur 
 
Woensdag 13 september:  
Leerlingen groep 7 + 8 tot 14.30 uur naar school 
Oud Papier 
Algemene informatieavond voor de ouders van de leerlingen van groep 1-4 om 19.30 uur 
 
Maandag 18 september: 
Openingsviering in de H. Maria Geboortekerk om 9.00 uur 
 
Dinsdag 19 september en donderdag 21 september: 
Kennismakingsgesprekken 
 
Maandag 25 september: 
Groep 8 naar Risk Factory 
Vergadering MR  om 19.00 uur 
 
Woensdag 27 september: 
Kinderpostzegelactie (groep 7) 
 
Dinsdag 10 oktober: 
Fietscontrôle groep 3 t/m 8 
 
Woensdag 11 oktober: 
Oud Papier 
 
Maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober: 
Herfstvakantie 
 
Dinsdag 30 oktober: 
Schoolschaatsen voor groep 6 en 7 
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1. Kiss + Ride à afzetten, ophalen en meteen weer wegrijden met een max. van 5 min.  
2. Parkeerplaats taxi à hier mogen alleen taxi’s parkeren tussen 08.00 en 16.00 uur. 
3. Langs de Keizerskroon geldt een parkeerverbod van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 

en 16.00 uur.  
4. Verbod om stil te staan à langs de Keizerskroon is er een verbod om stil te staan. 

 

 

Verkeersveiligheid 
Keizerskroon 

1 

2 

3 

4 

Wij vinden het belangrijk dat uw kinderen –onze leerlingen- veilig van en naar school 
kunnen gaan. Daarvoor hebben wij uw hulp nodig! 
Wilt u uw auto parkeren op het terrein bij de gymzaal? Lukt dat niet, dan vragen wij uw 
extra aandacht voor de verkeersveiligheid op de Keizerskroon.  
 
Bedankt! Leerlingen, Ouderraden, MR en Teams van KBS De Martinus en OBS De Saller 
 


