
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief juni 2021 
 

Groepsverdeling, groepsbezetting en het Nationaal Programma Onderwijs  

In de afgelopen weken hebben we besproken hoe de groepen voor volgend schooljaar 

worden ingedeeld. Daarbij hebben we, in overleg met het team, de ouderraad en de MR 

ook rekening gehouden met de besteding van het budget dat beschikbaar wordt gesteld 

vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. In de nieuwsbrief van mei hebben we u 

hierover informatie gestuurd. 

 

Ondertussen hebben we, met alle informatie vanuit de vragenlijsten die door leerlingen, 

ouders en leerkrachten zijn ingevuld, de analyse van de resultaten van de toetsen en 

observatie zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied en de vele gesprekken in 

allerlei settingen, een plan ontwikkeld. We hebben ervoor gekozen om gedurende de 

volgende twee schooljaren specifieke aandacht te hebben voor de volgende domeinen: 

- sociaal emotionele ontwikkeling 

- executieve functies, (zoals plannen, leren organiseren, werkaanpak)  

- cognitieve ontwikkeling, met name rekenen en (begrijpend) lezen 

- creatieve vakken, met name handvaardigheid en tekenen 

- bewegen / dans en bewegend leren 

Er worden diverse initiatieven ontwikkeld waarbij we vooral streven naar duurzame inzet 

zodat ook na de twee jaren waarin dit extra budget beschikbaar is, de kennis en 

ervaring kunnen blijven inzetten. Tijdens de informatieavond in september zullen we u 

uitgebreider informeren over onze plannen. 

 

Een van de onderwerpen die we nu al wel uitgebreider willen toelichten is de keuze om 

komend schooljaar de jongste kleuters (de leerlingen van groep 1) ook op 

vrijdagmorgen naar school te laten gaan. We hebben besloten deze groep leerlingen 

extra leertijd te geven omdat uit verschillende onderzoeken over dit onderwerp blijkt dat 

vroegschoolse interventies een positief effect hebben op de leerontwikkeling van de 

leerlingen en gemiddeld zo’n vijf maanden extra vooruitgang opleveren. 

Dus: de leerlingen van groep 1a en 1b gaan komend schooljaar ook op vrijdagmorgen 

naar school. 

 

 

Terugkoppeling van de uitkomsten van de tevredenheidslijsten 

In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we in deze nieuwsbrief een 

terugkoppeling zouden geven van de uitkomsten van de tevredenheidslijsten die 

ingevuld zijn door de ouders en de leerlingen. We kiezen ervoor om deze info te geven 

tijdens de algemene informatieavond. Reden hiervoor is dat we u niet willen overladen 

met informatie. Wel willen we alvast de eindcijfers met u delen:  

Gemiddelde score van tevredenheid van de leerlingen:  8.6 

Gemiddelde score van tevredenheid van de ouders:      8.2 

Gemiddelde score van tevredenheid van het personeel: 8.8 

Mooie eindscores waar we heel trots op zijn. 

 

 

 



 

Afscheid Simone Hilberink, Laura Nolten en Ruben Scheffer 

Aan het eind van dit schooljaar nemen Simone Hilberink, Laura Nolten en Ruben 

Scheffer afscheid. Simone gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging, Laura is benoemd 

als schoolopleider en zal in deze functie niet meer werkzaam zijn als groepsleerkracht op 

De Martinus en Ruben start volgend schooljaar met een studie in Zwolle. Op donderdag 

8 juli nemen we afscheid van Simone, Laura en Ruben. We wensen ze veel plezier en 

succes met hun nieuwe uitdaging. 

 

 

Geboren 

Op 16 juni is Sep Klunder geboren. Wij feliciteren meneer Marvin, Esther en hun twee 

dochters met de geboorte van Sep! 

 

 

Welkom Tess Stevelink en Mick Landman 

We zijn blij te kunnen melden dat Mick Landman en Tess Stevelink ons team komen 

versterken. Tess zal volgend schooljaar 3 dagen werkzaam zijn op De Martinus en Mick 

fulltime. We wensen Tess als Mick veel plezier op De Martinus!  
 

 
Een overzicht van de groepen met de leerkrachten voor komend schooljaar 

Groep 1a:              Merlin Slagers: ma, di, vrmo  

                            Monique Keur: wo, do 

                              Ondersteuning: Marjolein Kamphuis: ma, di, do 

 

Groep 1b:             Bart Rikhof: ma t/m vrmo 

                              Ondersteuning: Marjolein Kamphuis: ma, di, do 

 

Groep 2:    Marloes Engbers: ma t/m vrmo             

                              Nancy Roozeboom: di, wo, do 

                              Ondersteuning: Karyan Krabbe ma en vrmo 

 

Groep 3:            Suzanne Gijsberts: ma t/m do  

                         Tess Stevelink: vr 

                              Ondersteuning: Jorieke Loohuis ma, di, wo, vr 

                                                      Karyan Krabbe do 

 

Groep 4:                 Dagmar Stamborg: ma, di, wo, vr 

                              Tess Stevelink: do 

                              Ondersteuning: Dide Polman: ma, di, do, vr 

                                                     Sylvia Bies: wo, do 

  

Groep 5:     Mick Landman: ma, di, wo, do, vr 

                              Ondersteuning: Marloes Singels: ma, di, wo, do 

  

Groep 6:                 Anne-Marie Bolscher: ma, do 

                              Kerensa Grunder: di, wo, vr 

                              Ondersteuning: Marloes Singels: ma, di, wo, do 

 

Groep 7:     Ria Tuinstra: ma t/m vr  

                              Ondersteuning: Marloes Singels: ma, di, wo, do 

 

Groep 8:   Marvin Klunder: ma, di, do, vr 

                              Anne-Marie Bolscher: wo 

                              Ondersteuning: Marloes Singels: ma, di, wo, do 

 



 

Overige functies en taken 

vakleerkracht gym: Thomas Groeneveld: di en wo                   

conciërge:              Hans Bauma en Ben Herink 

directie:                 Léon Poorthuis en Ansjelien Steffens 

leerlingenzorg:       Ansjelien Steffens en Aniek Wigger  

vrijwilliger:              Gabriëlle Bolscher          

 

Ondersteuning 

We bekijken ieder jaar opnieuw hoeveel ondersteuning iedere groep krijgt. Dit is 

afhankelijk van het aantal leerlingen, maar nog meer van de specifieke onderwijs 

behoefte van de groep. Deze verschilt per leerjaar. U kunt zich voorstellen dat groep 1 

een hele andere ondersteuningsbehoefte heeft dan bijvoorbeeld groep 6.  

Doordat we al een aantal jaren met dit systeem werken hebben we veel ervaring 

opgedaan en lukt het ons om het systeem steeds beter ‘passend’ te maken. 

Over hoe we volgend schooljaar de ondersteuning per groep gaan vormgeven 

informeren we u tijdens de algemene ouderinformatieavond aan het begin van het jaar. 

De ouders van de leerlingen van groep 2 van volgend schooljaar krijgen een filmpje 

gestuurd waarin uitleg gegeven wordt over de organisatie van komend jaar.  

 

 

Indeling leerlingen groepen 1 

De leerlingen van de groepen 1a en 1b krijgen uiterlijk volgende week een leerlingenlijst 

mee waarop te zien is in welke groep ze geplaatst zijn. Dit geldt ook voor de leerlingen 

die 4 jaar worden in de maanden juni t/m september. De leerlingen die 4 jaar worden in 

de periode oktober t/m december ontvangen in augustus de informatie rondom het 

starten. 

 

 

Groepsactiviteiten 

Volgende week is er voor iedere groep door de leerkrachten, in samenwerking met de 

leden van de ouderraad, een groepsactiviteit georganiseerd. Via de leerkrachten krijgen 

de ouders informatie over dit uitstapje. 

Er zijn leuke activiteiten bedacht waarbij voor iedere groep een uitdagende, gezellige 

dag is georganiseerd. Er zijn groepen die met een huifkar op pad gaan, gaan 

klootschieten, paardrijden, kickboksen, een heel afwisselend programma dus.  

 

Voor groep 8 is een heuse feestweek georganiseerd. Omdat het kamp niet door kan 

gaan hebben we gekozen voor een alternatief programma. Het is een divers en leuk 

programma geworden. Ze gaan o.a. kanovaren, laser gamen, samen een wedstrijd van 

het Nederlands Elftal kijken, naar het klimbos en er is een barbecue.  

 

We wensen de leerlingen, leerkrachten en de Ouderraad veel plezier volgende week!   

 

 

Afscheidsmusical en afscheidsavond groep 8 

I.v.m. de richtlijnen rondom Corona is besloten, na overleg met de MR en de Ouderraad, 

om de afscheidsavond van groep 8 te laten doorgaan in het Openluchttheater.  

De afscheidsavond is verplaatst naar woensdag 7 juli. Alle ouder(s)/verzorger(s) van de 

leerlingen van groep 8 ontvangen volgende week meer informatie over de invulling en 

organisatie van deze avond. 

De laatste schooldag voor de leerlingen van groep 8 is donderdag 8 juli. Op deze 

donderdag “gooien we deze leerlingen om 12.00 uur de school uit”. We nodigen de 

ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 8 hierbij van harte uit.  

 

 

 



 

Afscheid 

Na ruim 28 jaar met heel veel plezier gewerkt te hebben op basisschool De Martinus heb 

ik besloten om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Dit schooljaar zal dan ook 

voor mij het laatste jaar zijn waarin ik werkzaam zal zijn als groepsleerkracht op De 

Martinus. 

Soms moet je loslaten om te kunnen groeien en dat vind ik echt moeilijk, want wat werk 

ik op een gave school, wat een fijne sfeer, toffe collega's, afwisselend en 

vooruitstrevend. Ik voel me zo verbonden met alles en iedereen van De Martinus. 

En toch, lang voordat 'functie elders' een landelijk omstreden uitspraak werd, spookte 

deze gedachte al een tijd door mijn hoofd. 'Wat dan' en 'hoe dan?' vragen die ik mezelf 

stelde en waarop nu ook nog geen vastomlijnd antwoord is gekomen. Ik wil graag mijn 

horizon verbreden, gaan ervaren en ontdekken in welke organisatie of school ik mijn 

verdere loopbaan kan gaan voortzetten. Het komende schooljaar werk ik vanuit de 

invalpool en neem ik de tijd om mij hierop verder te oriënteren. 

Ik laat los... dat wat was.. met een grote glimlach, vanuit liefde voor het onderwijs en 

met heel veel dankbaarheid voor de ontzettend fijne samenwerking, die ik altijd heb 

gevoeld, niet alleen met collega's maar ook met kinderen en met jullie allen, alle ouders. 

Dankjewel voor het vertrouwen en de fijne samenwerking die de basis vormden voor 

mijn bijdrage in de ontwikkeling van jullie kinderen. 

Juf Simone Hilberink 

 

 

Even voorstellen….Mick 

 

Hallo ouders,  

Mijn naam is Mick Landman, geboren en 

getogen in Hengelo. Mijn hobby’s zijn fluiten 

(als scheidsrechter bij de voetbal), voetbal 

kijken (FC Twente), zelf voetballen, gymles 

geven en als Corona hobby ben ik begonnen 

met gitaar spelen (nog een amateur). Mijn 

motto is “pluk de dag”, want je moet er elke 

dag wat van maken en dat probeer ik ook 

over te dragen aan de leerlingen in mijn 

klas. Ik vind het belangrijk dat er hard 

gewerkt wordt in de klas, maar ik houd ook 

van humor en gezellige activiteiten. 

Ik heb er heel veel zin in om te beginnen 

aan deze nieuwe uitdaging op KBS de 

Martinus en ik hoop dat ik uw kinderen een 

fantastische en leerzame schooltijd kan 

bieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Even voorstellen….Tess 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Graag stel ik me even aan jullie voor. Ik ben Tess Stevelink, 20 jaar oud en ik woon in 

Agelo.  

Ik ben momenteel bezig met het afstuderen aan de PABO te Enschede en zal volgend 

jaar starten als leerkracht op de Martinus.  

In mijn vrije tijd ben ik vaak in de sporthal te vinden om te volleyballen. Daarnaast vind 

ik het leuk om creatief met schrijven bezig te zijn door middel van handlettering.  

Ik kijk er naar uit om volgend jaar vol enthousiasme te starten op De Martinus. 

Hopelijk tot snel! 

 

 
 

 

Rapportmap inleveren op woensdag 23 juni 

De leerlingen krijgen op maandag 28 juni het rapport in hun rapportmap mee. Daarom 

willen we alle leerlingen vragen om op woensdag 23 juni hun rapportmap in te leveren 

op school. 

 

 

Rapport en oudergesprekken 

Op maandag 28 juni ontvangen alle leerlingen het tweede rapport. Door de maatregelen 

en richtlijnen rondom Corona kunnen de oudergesprekken van de groepen 1 t/m 6 niet 

live doorgaan.  

 

Vanuit de overheid is aangegeven dat we nog geen reguliere oudergesprekken in het 

schoolgebouw mogen voeren. Dit vinden we jammer, omdat we het belang van 

oudergesprekken zien. Om het schooljaar toch goed te kunnen afsluiten kiezen we 

ervoor om een ‘online-oudergesprek’ te plannen. De uitnodiging hiervoor ontvangt u dit 

weekend. 

 

We hebben een uitzondering gemaakt voor de leerlingen van groep 7. Zoals gebruikelijk 

krijgen deze leerlingen tijdens de oudergesprekken het voorlopig advies richting 

voortgezet onderwijs. We vinden dat we deze specifieke adviesgesprekken niet online 

kunnen voeren. Daarom kiezen we er tóch voor om deze gesprekken wel op school te 

voeren. Dit kan omdat we dan voor deze éne groep ouders en leerlingen de organisatie 

zo kunnen afstemmen dat het binnen de maatregelen mogelijk is. Ook deze ouders 

ontvangen dit weekend een uitnodiging hiervoor. 

Tijdens de algemene informatieavond in het begin van volgend schooljaar zal aan deze 

ouders ook informatie over de procedure richting het voortgezet onderwijs gegeven 

worden.  

 

 



 
Laatste schooldag en start nieuwe schooljaar 

De laatste schooldag voor de leerlingen van groep 2 t/m 7 is vrijdag 9 juli. 

Normaliter sluiten we op deze dag samen met alle kinderen en ouders het schooljaar af, 

helaas kan dat dit jaar door de maatregelen rondom Corona niet. Vanzelfsprekend zullen 

we deze ochtend wel met de leerlingen het schooljaar op passende wijze afsluiten. 

  

We verwachten alle leerlingen op maandag 23 augustus weer op school. 

 

n.b. De leerlingen van groep 1 en groep 8 hebben op donderdag 8 juli de laatste 

schooldag. Groep 8 is om 12.00 uur vrij, groep 1 krijgt om 14.30 uur vakantie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


