
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief mei 2021 
 

Studiedag maandag 17 mei 

Op maandag 17 mei hebben we een studiedag, de leerlingen hebben die dag vrij.  

Deze studiedag was gepland op 15 maart maar deze hebben we destijds verplaatst om 

de eerste schoolweken na de heropening zo rustig mogelijk te laten verlopen.         

De agenda voor deze studiedag bestaat voornamelijk uit het bespreken op welke wijze 

we invulling geven aan het Nationaal Programma Onderwijs (zie verdere uitleg 

hieronder). Daarnaast zullen we het ook hebben over diverse organisatorische zaken die 

van belang zijn voor volgend schooljaar. 

Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van de plannen. 

 

Nationaal Programma Onderwijs 

Zoals u hebt kunnen lezen in de brief die voor de meivakantie namens Robert Everink 

(directeur-bestuurder SKOLO) is gestuurd, stelt het ministerie van OCW gelden 

beschikbaar vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Dit geld wordt beschikbaar 

gesteld om de eventuele achterstanden, die zijn opgelopen door Corona, weg te werken. 

Het exacte bedrag dat we als school zullen ontvangen is nog niet bekend, maar zal plm. 

€700 per leerling voor komend schooljaar zijn. Er wordt van iedere school gevraagd een 

analyse op diverse onderdelen te maken en vervolgens een plan te schrijven. We 

hebben de analyse bijna klaar en komende maandag, tijdens de studiedag, zal dit een 

belangrijk agendapunt zijn. Om het plan zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de 

behoefte van de leerlingen gebruiken we de volgende informatie bij de analyse: 

1. de uitkomsten van de vragenlijsten van leerlingen, ouders en leerkrachten die 

onlangs zijn ingevuld (terugkoppeling van deze vragenlijsten zal volgen in de 

nieuwsbrief van juni), 

2. de uitkomsten van de vragenlijst die we u als ouder in januari hebben gestuurd 

over uw ervaringen met het thuisonderwijs (een terugkoppeling hiervan is 

gegeven in de nieuwsbrief van februari 2021),  

3. de bevindingen van de leerkrachten vanuit observaties, denk hierbij aan het 

beeld over het welbevinden van de leerlingen maar ook op het gebied van 

werkhouding, werkaanpak en planning,  

4. de uitkomsten van de resultaten van de toetsen en ons volgsysteem in de 

afgelopen periode, zowel op cognitief alsook sociaal-emotioneel gebied, 

5. evaluatie van de onderwijskundige en organisatorische plannen op schoolniveau 

(waar zijn we dit schooljaar door Corona niet aan toegekomen of is op een 

andere wijze ingevuld), 

 

Naast al deze informatie zijn we benieuwd hoe u als ouder dit geld voor uw kind(eren) 

zou willen inzetten. Wilt u dat we dit als school vooral gaan inzetten om de cognitieve 

achterstanden weg te werken of vindt u juist dat bij de sociaal-emotionele ontwikkeling 

extra aandacht nodig heeft? Naast deze twee voorbeelden zijn er natuurlijk nog veel 

meer opties. We hebben een korte enquête (poll) gemaakt met een vraag hierover. We 

stellen het zeer op prijs wanneer u deze wilt invullen zodat we vervolgens de uitslag 

hiervan kunnen meenemen bij het maken van de keuzes voor de inzet van dit budget. 

De poll zal via social schools worden gestuurd.  

 



 

Woensdag 19 mei: sportdag wordt speldag 

I.v.m. de maatregelen rondom Corona kunnen we de sportdag, die op 19 mei gepland 

is, niet in de vorm organiseren zoals we jaarlijks doen. We zijn dan met teveel 

volwassenen en kinderen dicht bij elkaar. We hebben wel nagedacht hoe we wel een 

leuk alternatief kunnen organiseren en dat is gelukt. 

Op woensdag 19 mei organiseren we een ‘speldag’. Met de leerlingen van groep 1 t/m 4 

zullen we die ochtend in en rondom school spelletjes doen. De leerlingen van de groepen 

5 en 6 gaan die ochtend naar de Zandbergen en de groepen 7 en 8 naar KVV Losser. We  

maken er op die manier, binnen de richtlijnen, toch een leuke sportieve ochtend van. 

 

Groepsbezetting tot aan zomervakantie 

Door de inzet van het extra budget dat voor dit schooljaar beschikbaar is gesteld om de 

achterstanden door Corona weg te werken, kunnen we in de groepen in de komende 

periode extra ondersteuning inzetten. De (extra) ondersteuning in de groepen zal er tot 

de zomervakantie als volgt uit zien: 

 

Groep:                  Wanneer:               Ondersteuning door: 

Groep 1a en 1b:    ma t/m do              Marjolein Kamphuis 

Groep 2:               ma t/m vr              Monique Keur en Ruben Scheffer 

Groep 3:               ma t/m vr              Dide Polman en Ruben Scheffer                        

Groep 4:               ma t/m vr              Sylvia Fleer en Ruben Scheffer 

Groep 5:               ma t/m do              Karyan Bouwma en Marloes Singels 

Groep 6:               ma t/m do              Marloes Singels 

Groep 7:               ma t/m do              Anne-Marie Bolscher 

Groep 8:               ma t/m vr               Anne-Marie Bolscher en Marloes Engbers 

 

Benoeming schoolopleider  

Laura Nolten is, na een interne sollicitatieprocedure, benoemd in de taak van 

schoolopleider. Vanuit haar functie als schoolopleider zal Laura PABO-studenten gaan 

begeleiden die op de scholen van onze stichting een stageplek hebben. Ze zal haar 

werkzaamheden als schoolopleider combineren met een dag invalpool. In het nieuwe 

schooljaar zal Laura dan ook niet meer als groepsleerkracht op De Martinus werkzaam 

zijn. We feliciteren Laura van harte met deze benoeming en wensen haar veel 

werkplezier toe! 

 

Even voorstellen 

Vanaf de meivakantie tot de zomervakantie zullen Marjolein Kamphuis en Dide Polman 

(onderwijsassistent) op maandag t/m donderdag de leerkrachten in de groepen 1a en 1b 

ondersteunen. Dit i.v.m. de groei van het aantal leerlingen in de groepen 1 én het 

budget dat beschikbaar is gesteld is gesteld (zie beschrijving hierboven). 

 

 

 

Hallo allemaal, 

 

Ik ben Marjolein, 32 jaar en woon samen met Tim en onze 2 kinderen 

Saar (3) en Seff (1) in Hengelo. 

Naast mijn werk vind ik het leuk om te kamperen en gezellig met 

vriendinnen af te spreken. 

Na enige tijd te hebben ingevallen op een basisschool in Hengelo ben 

ik blij om nu aan de slag te gaan op de Martinus. 

 

Ik werk vanaf 10 mei in groep 1 van maandag t/m donderdag. 

 

Tot snel! 

 



 

Hoi allemaal, 

 

Mijn naam is Dide Polman. Ik ben 21 jaar oud en 

woonachtig in Diepenheim met mijn ouders en mijn 

broer. In mijn vrije tijd volleybal ik, wat nu helaas alleen 

nog maar buiten kan. Verder heb ik een bijbaantje bij de 

bakker en in de horeca. Vorig schooljaar heb ik de 

opleiding Onderwijsassistent afgerond. Nu super blij met 

een baan bij de Martinus. Na de meivakantie ben ik aan 

het werk van maandag tot en met donderdag in groep 3. 

Ik heb er super veel zin in. 

 

Tot snel! 

 

 

 

 

We wensen Marjolein en Dide veel werkplezier op De Martinus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


