Nieuwsbrief maart 2021
Studiedag van maandag 15 maart naar maandag 17 mei
De studiedag die gepland stond op maandag 15 maart is verplaatst naar maandag 17
mei. We hebben deze keuze gemaakt om de komende tijd de schoolweken zo rustig
mogelijk te laten verlopen. Concreet houdt dit in dat we alle leerlingen op maandag 15
maart op school verwachten en dat ze vrij zijn op maandag 17 mei.
Vakantierooster 2021-2022
Met instemming van de GMR is onderstaand vakantierooster voor schooljaar 2021-2022
vastgesteld:
Herfstvakantie
18-10-21 t/m 22-10-21
Kerstvakantie
27-12-21 t/m 07-01-21
Voorjaarsvakantie 21-02-22 t/m 25-02-22
Carnaval
28-02-22 t/m 01-03-22
Pasen
18-04-22
Meivakantie
25-04-22 t/m 06-05-22
Hemelvaart
26-05-22 t/m 27-05-22
Pinksteren
06-06-22
Zomervakantie
18-07-22 t/m 26-08-22
Marloes Singels
In deze nieuwsbrief heten we juf Marloes Singels van harte welkom. Op 1 maart is
Marloes gestart als onderwijsassistent. Ze kon worden benoemd i.v.m. de groei van het
aantal leerlingen. We hebben afgesproken dat de leerlingen Marloes ‘juf Loes’ noemen,
om verwarring met juf Marloes Engbers te voorkomen. Hieronder stelt Marloes zich aan
u voor. We wensen haar veel plezier op onze school.
Hallo allemaal,
Mijn naam is Marloes Singels. Ik ben 51 jaar en woon samen
met mijn twee dochters van 22 en 19 in Haaksbergen. In mijn
vrije tijd winkel ik graag (nu helaas dus even niet..). Verder
hou ik van muziek luisteren, puzzelen en wandelen met onze
hond Lizzy. Een paar jaar geleden heb ik mijn hart gevolgd en
ben als herintreder weer gaan werken in het basisonderwijs.
Na een aantal vervangingen grijp ik nu graag de uitdaging aan
om als onderwijsassistent op De Martinus aan de slag te gaan.
Vanaf 1 maart ga ik werken op maandag t/m donderdag. In
verschillende groepen ondersteun ik dan de leerkracht.
Ik heb er zin in!

Aanmelding nieuwe leerlingen
We willen vragen om kinderen, die volgend schooljaar vier jaar worden, aan te melden.
Mocht u ouders kennen die kinderen in die leeftijd hebben en die zich op onze school
willen aanmelden, wilt u hen dan vriendelijk vragen om een afspraak met ons te maken.
Culturele voorstellingen en projecten
Groep 7 en 8: Workshop media & techniek
Op dinsdag 2 maart is er in de groepen 7 en 8 een workshop gegeven rondom het
thema media en techniek.
Groepen 3 en 4: kunstlessen
In de groepen 3 en 4 worden in de maanden maart, april en mei een viertal workshops
‘kunst’ aangeboden. De workshop zijn gepland op maandag 29 maart, maandag 19 april,
maandag 10 mei en maandag 31 mei.
Data en kalender
De actuele data en kalender kunt u vinden in de agenda van social schools.

