
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief augustus 2021 
 

Vakantie voorbij, welkom allemaal  

Na 6 weken vakantie starten we op maandag 23 augustus. 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.  

 

Groeps-informatieavond    

Op woensdag 25 augustus (groepen 1 t/m 4) en donderdag 26 augustus (groepen 5 t/m 

8) zijn de groep-informatieavonden gepland. Tijdens deze avond informeren we u over 

leerinhoudelijke- en organisatorische zaken betreffende de groep van uw zoon/dochter. 

We kiezen ervoor om steeds één groep uit te nodigen op school, dit vanuit de 

maatregelen rondom Corona. Per leerling kan er helaas maar één ouder naar de 

informatieavond komen. De informatie die normaal gesproken in het plenaire gedeelte 

wordt verteld zal dit jaar via een kort informatie-filmpje via social schools op vrijdag 27 

augustus naar alle ouders worden gestuurd. 

 

Woensdag 25 augustus: 

18.30 - 19.00 uur: groep 4 

19.15 – 19.45 uur: groep 3 

20.00 – 20.30 uur: groep 2 

20.45 – 21.15 uur: groep 1a en 1b 

 

Donderdag 26 augustus: 

18.30 – 19.00 uur: groep 5 

19.15 – 19.45 uur: groep 6 

20.00 – 20.30 uur: groep 7 

20.45 – 21.30 uur: groep 8 (tevens ontvangt u deze avond informatie over de procedure   

                                         richting het voortgezet onderwijs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kennismakingsgesprekken 

We organiseren in de tweede week van het schooljaar ‘kennismakingsgesprekken’. 

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 dit ‘live-gesprek’ op 

school zijn de ouders en de leerkracht aanwezig en vanaf groep 5 nodigen we ook de 

leerlingen uit. Deze gesprekken worden gepland in de week van 30 augustus.  

In de kennismakingsgesprekken willen we bijvoorbeeld graag bespreken welke vakken 

en onderdelen de leerling leuk vindt, voor welke vakken er wellicht wat extra hulp nodig 

is en of er nog andere zaken zijn waarmee de leerkracht rekening kan houden.  

 
De gespreksplanner in social schools wordt op maandag 23 augustus om 18.00 uur open 

gezet en de gesprekken kunnen gepland worden t/m woensdag 25 augustus.  

 
Online gesprek? 

In principe plannen we alle gesprekken live, dit heeft onze grote voorkeur. Mocht u 

liever een online-gesprek willen voeren, dan kan dit ook. U schrijft zich dan op dezelfde 

manier in zoals voor de live-gesprekken (zie hierboven). Daarnaast vragen we u 

wanneer u zich heeft ingeschreven om een berichtje te sturen via social schools naar de 

leerkracht. U ontvangt dan op een later tijdstip de link voor deelname aan het gesprek. 

 

 
Gymlessen     

Op dinsdag 24 augustus starten de gymlessen in de groepen 2 t/m 8. 

De gymtijden zijn op de volgende dagen: 

Groep 2: woensdag (zij gymmen daarnaast ook op een van de andere dagen in de 

speelzaal) 

Groep 3: dinsdag en vrijdag 

Groep 4: dinsdag en donderdag 

Groep 5: dinsdag en vrijdag 

Groep 6: dinsdag en vrijdag 

Groep 7: dinsdag en vrijdag 

Groep 8: woensdag en vrijdag 

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 Thomas Groeneveld, 

combinatiefunctionaris sport, gegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 2021-2022. De actuele versie van de 

schoolgids kunt u vinden op onze website. (www.demartinus.nl).  

 

Extra informatie: 

Extra informatie zal zoveel mogelijk via social schools naar ouders worden gestuurd. 

Daarnaast sturen we maandelijks (via social school en mail) onze nieuwsbrief. Daarnaast 

kunt u informatie vinden op onze website (www.demartinus.nl) 

 

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 tijdens de informatieavond de actuele lijst, die we dan klaarleggen, te 

controleren op juistheid en eventuele wijzigingen op deze lijst aan te geven of te mailen 

naar martinus@skolo.nl 

 
 

Schoolfotograaf 

Op dinsdag 31 augustus komt de schoolfotograaf (foto Koch) bij ons op school. Naast de 

groepsfoto’s en individuele foto’s worden foto’s met broertjes en/of zusjes gemaakt.  

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

te doen. 

 

We geven alle ouders tevens de mogelijkheid om een foto te laten maken van de 

kinderen samen met broertjes en/of zusjes die (nog) niet op school zitten. Deze foto’s 

worden gemaakt op dinsdag 31 augustus tussen 14.30 – 15.45 uur. 

Daarvoor is een goede organisatie noodzakelijk. Daarom vragen we de ouders die van 

deze mogelijkheid gebruik willen maken vóór donderdag 26 augustus een mail te sturen 

met uw naam en de naam van uw kinderen naar lpoorthuis@skolo.nl . 

 

U ontvangt dan vóór maandag 30 augustus bericht hoe laat we u op school verwachten 

voor het maken van deze foto. 

Later kunt u beslissen of u de gemaakte foto wel of niet wilt kopen. 
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Even voorstellen… 

 

Hallo, ik ben Quenten Velders. Ik ben 18 jaar jong en ik 

woon in Losser. Ik doe de opleiding tot 

onderwijsassistent in Almelo en ik zit in mijn laatste jaar. 

Ik loop dit jaar stage in groep 5, hier heb ik erg veel zin 

in! Als ik mijn opleiding heb afgerond ga ik nog 

doorstuderen op de PABO. Ik houd ervan om een lekker 

potje te voetballen, maar kijk toch liever zelf naar een 

potje voetbal voor de tv. Voetbalclubs waar ik fan van 

ben zijn: FC Twente en Chelsea. In mijn vrije tijd ga ik 

ook graag sporten in de sportschool en kijk ik graag naar 

netflix of tiktok. Ik hoop op een leuk, gezellig en leervol 

jaar. Groetjes Quenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


