
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief december 2017 
 

Sinterklaas 2017  

 

De decembermaand is een gezellige maand vol activiteiten.  

We vieren dit jaar natuurlijk ook de verjaardag van Sint op school en wel op dinsdag 5 

december. De schooltijden voor deze dag zijn zoals gebruikelijk: van 08.30 uur tot 

14.30 uur. 

 

Alle kinderen gaan op 5 december bij de eerste bel naar binnen en houden dan de jas 

aan. Rond 08.40 uur komen de leerlingen weer buiten met de leerkrachten om Sint en 

zijn pieten welkom te heten. Ouders die de kinderen wegbrengen naar school en nog 

even willen kijken naar de aankomst van Sint vragen we achter de kinderen op de stoep 

te gaan staan.  

  

De kinderen uit groep 1 t/m 5 vieren het feest in de hal, waar ze o.a. optredens voor 

Sint en zijn pieten zullen verzorgen. De kinderen uit de bovenbouw (groep 6 t/m 8) 

hebben geholpen met het maken van surprises en gedichten. Zij kunnen de gemaakte 

surprise tussen 8.00 uur en 8.15 uur in hun groep brengen. Op deze ochtend wordt door 

de ouderraad in de pauze voor een versnapering en drinken gezorgd. De kinderen 

moeten voor de lunch wel eigen eten meenemen. 

 

We wensen iedereen veel plezier! 

 

 
 

 

 

 

Groep 1 t/m 4 vrij op woensdag 6 december 

I.v.m. een studiedag van de leerkrachten zijn alle leerlingen van de groepen 1 t/m 4 op 

woensdag 6 december vrij. 

 

 

 

 



 

Kerst  

 

Op donderdagavond 21 december vieren we het kerstfeest. We beginnen de avond met 

een viering in de Maria Geboortekerk. Wij vragen u om uw kind(eren) om 16.50 uur bij 

de kerk te brengen. De leerkrachten staan voor de ingang van de kerk klaar om de 

kinderen op te vangen. Na afloop van de viering gaan we met de klas lopend terug naar 

school, om daar te gaan eten.  

 

Voor het ophalen van de kinderen na het kerstbuffet hebben we de volgende werkwijze:  

 De leerlingen van de groepen 1 kunnen tussen 19.00 uur en 

    19.10 uur in het eigen lokaal worden opgehaald.  

 De leerlingen van de groepen 2, 3 en 4 kunt u tussen 19.00 uur en 19.10 uur in 

    de speelzaal, via de ingang van het speellokaal aan de buitenzijde, ophalen. De     

    leerkracht blijft in het speellokaal bij de leerlingen, totdat ze zijn opgehaald.  

 De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 komen na 19.10 uur via de hoofdingang 

    naar buiten.  

 

Graag in de dagen voorafgaand aan het kerstbuffet de kinderen 

een bord, bestek en een beker meegeven voorzien van naam.  

 

Net als voorgaande jaren willen we ouders, grootouders en andere 

belangstellenden uitnodigen om voor het schoolgebouw in 

kerstsfeer te genieten van een glaasje glühwein. U bent vanaf 18.30 

uur van harte welkom!  

 

Wilt u nog een rechaud ophalen uit een lokaal dan kan dat vanaf 

19.15 uur. De kinderen nemen de bakjes (waar het eten in zat), het 

bord, beker en bestek zelf weer mee in een plastic tas naar huis.  

 

De kerstvakantie is dit jaar van maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari. Op 

maandag 8 januari 2017 worden de kinderen weer op school verwacht.   
 

 

Groepsbezetting 

In de komende periode zal juf Monique Keur de gehele week ’s morgens in groep 4 

ondersteunen. De ondersteunende taken van juf Monique op de maandag worden tot 

aan de voorjaarsvakantie overgenomen door Chris Boddeman. Verderop in de 

nieuwsbrief stelt Chris zich aan u voor. 

 

 

Groep 8 naar Johma  

Groep 8 doet mee aan het project 'de Ice Cream Challenge'. Het doel van het project is 

om de leerlingen nieuwsgierig te maken naar de beroepsperspectieven in de 

levensmiddelensector en om de verbinding tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te 

versterken. In een drietal lessen leren leerlingen hoe producten worden gemaakt, waar 

allemaal rekening mee moet worden gehouden bij het ontwikkelen van een product en 

welke beroepen er allemaal zijn in de voedingsmiddelenindustrie. Na deze lessen krijgen 

de leerlingen een rondleiding bij Johma waar ze het geleerde in de praktijk terug kunnen 

zien. Dit bezoek is op vrijdag 15 december. Na het bedrijfsbezoek gaan de leerlingen 

zelf een nieuw product ontwikkelen: een superlekker nieuw ijsje met groente en fruit! 

De beste inzending wint een bezoek aan een echte ijsjesfabriek met de hele klas. 
 

 

 

 

 



 

Uitnodiging informatieavond 'instroomgroep'  

Hierbij nodigen we de ouder(s) van de leerlingen, die gedurende het schooljaar in groep 

1b 'instromen', uit voor de informatieavond op dinsdag 23 januari a.s. Tijdens deze 

informatieavond willen we u informeren over leerinhoudelijke- en organisatorische zaken 

betreffende groep 1. Daarnaast zal uitleg gegeven worden over het protocol dat we 

hanteren om te bepalen in welke groep deze leerlingen het jaar erop geplaatst worden 

(groep 1 of groep 2).  De avond start om 19.30 uur en duurt tot plm. 21.00 uur. Vanaf 

19.15 uur staat de koffie en thee klaar. 

De ouder(s)/verzorger(s) die reeds in september bij de informatieavond zijn geweest, 

hoeven niet aanwezig te zijn. 

 

 

Even voorstellen, Chris Boddeman 

 

Hallo, 

 

U heeft mij ongetwijfeld al zien rondlopen, maar toch wil ik mij 

graag nog even voorstellen. Mijn naam is Chris Boddeman, 

woonachtig in Almelo en ik ben 26 jaar. Dit schooljaar werk ik bij 

Stichting SKOLO. Ik ben aangenomen als A-pooler. Dit betekent 

dat ik op alle basisscholen van Stichting SKOLO ingezet kan 

worden. Mijn stamschool is basisschool Veldzijde. Sinds 

november werk ik op de maandag bij basisschool KBS De 

Martinus. Zowel individuele leerlingen als groepjes leerlingen van 

groep 7 en 8 begeleid ik bij verschillende vakken. Dit is in ieder 

geval tot de voorjaarsvakantie. 

 

Groet Chris 

 

vanuit de MR… 

 

Even voorstellen.. 

 

Velen van u zullen mij de afgelopen 2,5 jaar al wel eens in de wandelgangen hebben 

zien lopen. Ik ben (juf) Dagmar Stamborg.  

Met veel plezier geef ik les aan de leerlingen van groep 5 op basisschool de Martinus. Dit 

jaar zit ik voor het eerst in de MR. In de MR worden de schoolontwikkelingen 

besproken.  

Daarbij worden de belangen van ouders, leerlingen en leerkrachten behartigd. We zijn 

vooral bezig met de beleidszaken in en rondom de school.  

Alles wordt onder de loep genomen om zo de kwaliteit van het onderwijs kritisch te 

bekijken en te verbeteren waar nodig. Hier wil ik graag een steentje aan bij dragen. 

 

 

 
 



 

Data en kalender december en januari 

 

Dinsdag 5 december: 

Viering Sinterklaas 

 

Woensdag 6 december: 

Alle leerlingen van groep 1 t/m 4 vrij 

 

Maandag 11 december: 

Vergadering MR om 19.00 uur 

 

Woensdag 13 december: 

Oud Papier 

 

Vrijdag 15 december 

Groep 8 op bezoek bij Johma 

 

Donderdag 21 december: 

Kerstviering in de kerk en kerstbuffet op school (17.00 – 19.00 uur) 

 

Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari: 

Kerstvakantie 

 

Woensdag 27 december en donderdag 28 december: 

Kersthandbaltoernooi voor groep 8 

 

Woensdag 10 januari: 

Groep 7 en 8 tot 14.30 uur naar school 

Oud Papier 

 

Dinsdag 16 januari 

Vergadering OR om 20.00 uur 

 

Maandag 22 januari: 

Vergadering MR om 19.00 uur 

 

Dinsdag 30 januari: 

Vergadering GMR om 20.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


