
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief september 2018 
 

Vakantie voorbij, welkom allemaal  

Na 6 weken vakantie starten we op maandag 3 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.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Algemene informatieavond en workshops    

Op dinsdag 11 september is de algemene informatieavond gepland. De avond zal bestaan 

uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte is een algemeen informatiemoment waarin we u 

informeren over leerinhoudelijke- en organisatorische zaken betreffende de groep van uw 

zoon/dochter. Daarnaast kunt u kennis maken met de leerkracht(en). Aansluitend worden 

er verschillende workshops georganiseerd door het team, in samenwerking met de MR. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

19.00 – 19.30 uur, algemeen informatiemoment in de groep van uw kind(eren) 

19.30 – 19.45 uur, korte koffiepauze 

19.45 – 20.15 uur, workshopronde 1 

20.15 – 20.45 uur, workshopronde 2 

 

We willen u van harte uitnodigen om u digitaal in te schrijven voor het algemene 

informatiemoment in de groepen én voor een of twee workshops. We hebben gekozen 

voor 11 onderwerpen met een grote diversiteit. 

In de hier onderstaande link kunt u lezen voor welke workshops u zich kunt inschrijven. 

 

https://www.eventbrite.com/e/tickets-informatie-avond-kbs-de-martinus-2018-

48364150476?aff=affiliate1 

 

 U kunt zich inschrijven tot donderdag 6 september 12.00 uur, 

 vol = vol, maximum aantal deelnemers voor een workshop is 25, 

 wanneer er zich minder dan 5 deelnemers voor een workshop aanmelden, dan zal 

de workshop niet doorgaan, deelnemers worden hierover dan geïnformeerd en 

hebben dan de mogelijkheid om zich opnieuw voor een andere workshop in te 

schrijven, 

 de locatie van de workshops hangt op 11 september zichtbaar in de school. 

 

We hopen op een grote deelname! 

 

 

Openingsviering schooljaar 2018 – 2019 

Op maandag 17 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 

 

 

Gymlessen     

Op dinsdag 5 september starten de gymlessen in de groepen 3 t/m 8. 

De gymtijden zijn als volgt: 

groep 3:        dinsdag en vrijdag 

groep 4:        dinsdag en vrijdag 

groep 5:        dinsdag en vrijdag 

groep 6:        woensdag en vrijdag 

groep 7:        dinsdag en donderdag 

groep 8:        woensdag en donderdag 

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.  

 

 

https://www.eventbrite.com/e/tickets-informatie-avond-kbs-de-martinus-2018-48364150476?aff=affiliate1
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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 18 september en woensdag 19 september. 

De uitnodiging voor de dag en het tijdstip voor dit gesprek en een toelichting zullen in de 

eerste schoolweek 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 2018-2019. De actuele versie van de 

schoolgids zal voor 1 oktober op onze website worden geplaatst (www.demartinus.nl).  

 

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 (12 september) 

Op woensdag 12 september komt de schoolfotograaf (foto Koch) bij ons op school. Naast 

de groepsfoto’s worden van de leerlingen van groep 8 individuele foto’s gemaakt. 

Er wordt aangeraden om de kinderen tijdens deze dag géén fluoriserende kleding aan te 

doen.  

Later kunt u beslissen of u de gemaakte foto wel of niet wilt kopen. 
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ANWB Streetwise komt op bezoek!! 

Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. 

Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op dinsdag 25 september naar onze 

school te komen.  

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma 

voor alle leerlingen van de basisschool.  Professionele instructeurs komen een ochtend 

naar de school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde 

lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare 

auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. 

De vier onderdelen zijn: 

 Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, 

herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en 

autostoeltje. 

 Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig 

oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje. 

 Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de 

remweg van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidgordel. 

 Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en 

fietsbeheersing. 

Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het 

filmpje op de site.  

http://www.anwb.nl/streetwise  

 

Fietscontrole tijdens ANWB Streetwise 

De jaarlijkse fietscontrole (groep 3 t/m 8) zullen we houden tijdens de dag waarop 

Streetwise op school is: dinsdag 25 september a.s.  

Wilt u eraan denken dat uw kind(eren) deze dag op de fiets naar school gaan? 

 

We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige dag van maken!! 
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Data en kalender september en oktober 

 

Maandag 3 september:   

Eerste schooldag  

 

Dinsdag 4 september 

Vergadering MR om 19.00 uur 

 

Woensdag 6 september t/m vrijdag 8 september: 

Kampdagen groep 8 

 

Dinsdag 11 september: 

Algemene informatieavond voor de ouders van alle leerlingen om 19.00 uur 

 

Woensdag 12 september: 

Schoolfotograaf 

Oud Papier 

 

Maandag 17 september: 

Openingsviering in de H. Maria Geboortekerk om 9.00 uur 

 

Dinsdag 18 september en woensdag 19 september: 

Kennismakingsgesprekken 

 

Dinsdag 25 september 

Streetwise en fietscontrôle groep 3 t/m 8 

  

Woensdag 26 september: 

Kinderpostzegelactie (groep 7) 

 

Dinsdag 9 oktober: 

Vergadering GMR om 20.00 uur 

 

Woensdag 10 oktober: 

Oud Papier 

 

Maandag 15 oktober: 

Overleg OR-MR-directie om 19.00 uur 

 

Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober: 

Herfstvakantie 

 

Maandag 29 oktober: 

Vergadering MR om 19.00 uur 

 

Woensdag 31 oktober: 

Leerlingen groep 8 tot 14.30 uur naar school 

 

 

 

 

 

 



Informatie en ondersteuning bij het opvoeden en laten opgroeien van 

kinderen, Loes helpt! 

       
Wie is Loes: 
Leuk kennis met je te maken, ik ben Loes! 
Je kunt bij mij terecht voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien.  
Met deze informatie kun je zelf weer verder.  

Waarvoor is Loes: 

Iedereen vindt opvoeden wel eens lastig. Soms heb je informatie nodig die je verder kan helpen. Op 
die momenten geeft Loes graag advies. Op de website: www.Loes.nl vind je 24 uur per dag informatie 
en praktische tips over slapen, eten, zindelijkheid, huilen, bang zijn, pesten, ruzie maken en 
mediawijsheid. Daarnaast staat er ook veel informatie over gezondheid, ouderschap, relatie en gezin 
en scheiding.  
 
Staat het onderwerp waarover je iets wilt weten er niet bij? Dan kunt je geheel vrijblijvend en anoniem 
je vraag stellen via het contactformulier op de website van Loes www.loes.nl/contactformulier   
Wil je liever persoonlijk contact en of een afspraak maken dan kunt je bellen met Loes Losser  
tel: 053-5369416. Blijf niet zitten met je vraag. Voor de meeste situaties bestaan eenvoudige 
oplossingen en praktische tips.  
 
Soms is er meer nodig en is doorverwijzen nodig. Loes Losser kan je hierin op weg helpen. 
 
Waar vind je Loes in Losser: 
Loes vind je bij Stichting Fundament, Raadhuisplein 1 in Losser 

Christina ten Klooster tel: 053-5369416 

website www.loes.nl 
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1. Kiss + Ride  afzetten, ophalen en meteen weer wegrijden met een max. van 5 min.  
2. Parkeerplaats taxi  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  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 
 


