
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief september 2021 
 

Schoolreis  

Donderdag 16 september gaan we met zijn allen op 

schoolreis naar attractiepark Drouwenerzand! 

 

We verwachten alle leerlingen op de reguliere tijd op 

school. Rond 8.45 uur vertrekken we naar Drouwen. De 

bussen zullen voor school parkeren en we vragen u dan 

ook met nadruk om deze ochtend niet met de auto op de 

Keizerskroon te komen. Naast alle leerlingen gaan het team 

en veel leden van de ouderraad en de MR mee. We zorgen 

samen voor een onvergetelijke dag.  

 

Het attractiepark is overzichtelijk ingericht, niet té groot en geschikt voor leerlingen in 

de basisschool-leeftijd. We hebben besloten om met de leerlingen van de groepen 1 t/m 

3 onder begeleiding het park te verkennen. De overige leerlingen mogen vrij in het park 

rondlopen. We zijn er alert op dat geen leerlingen alleen zijn. De overige leerkrachten en 

begeleiders zullen gedurende de dag door het park lopen en de zorgen voor de nodige 

begeleiding. Ook zorgen we voor een duidelijk herkenbare verzamelplaats waar de 

gehele dag begeleiders aanwezig zullen zijn. Daarnaast dragen de leerlingen een 

schoolshirt en zijn dus duidelijk zichtbaar. Overigens zijn bij iedere attractie begeleiders 

vanuit het park aanwezig. 

 

De leerlingen krijgen voldoende eten en drinken gedurende de dag (er is een ruime 

keuze) en ze mogen daarom géén eten en drinken meenemen. 

Ook aan alle leerlingen met een voedselallergie is gedacht en we zorgen dan ook dat 

hun eten en drinken zonodig wordt aangepast. 

 

Rond 17.00 uur zijn we weer terug bij school.  

 

Nog even alles op een rijtje: 

• De leerlingen komen donderdag op de reguliere tijd op school en gaan naar hun 

groep. 

• Rond 8.45 uur vertrekken de bussen naar Drouwenerzand. 

• De leerlingen krijgen maandag 13 september een Martinus-schoolshirt mee naar 

huis. We vragen alle leerlingen om dit shirt donderdag te dragen. 

• De leerlingen mogen geen geld meenemen 

• De leerlingen mogen geen eten en drinken meenemen, ook niet voor tijdens de 

busreis. De leerlingen mogen geen tassen meenemen. 

• Draag kleding die vies mag worden. 

• Voor de onderbouwgroepen wordt gezorgd voor droge kleding. 

• Zijn er voor deze dag speciale aandachtspunten (medicatie, wagenziek) voor uw 

kind, meld dit dan bij de leerkracht van uw zoon of dochter. 

 

 

 



 

De bussen krijgen een nummer waarmee zichtbaar is voor de leerlingen en ouders in 

welke bus wie zit: 

• Bus 1: alle leerlingen en begeleiders van groep 1a en 1b 

• Bus 2: alle leerlingen en begeleiders van groep 2 

• Bus 3: alle leerlingen en begeleiders van groep 3 en 4 

• Bus 4: alle leerlingen en begeleiders van groep 5 en 6 

• Bus 5: alle leerlingen en begeleiders van groep 7 en 8 

 

Het schoolreisje wordt mogelijk gemaakt door de NPO-budget. Er is voor dit (extra) 

schoolreisje geen extra bijdrage vanuit de ouderraad en oud-papier.  

  

Schoolfoto’s 

Maandag 13 september krijgen de leerlingen de inlogkaarten van foto Koch mee naar 

huis. Hiermee kunt u de schoolfoto’s online bestellen.   

 

 

Agenda 

 

Studiedag van donderdag 18 november naar donderdag 11 november 

De studiedag, die gepland stond op donderdag 18 november, is verplaatst naar 

donderdag 11 november. De leerlingen zijn deze dag vrij. 

De viering van ons schoolnaamfeest is verplaatst naar vrijdag 12 november. 

 

Vrijdag 24 december middag vrij 

Op vrijdag 24 december zijn alle leerlingen ’s middags vrij. 

 

 

 

Even voorstellen 

 

Jennifer Westenbroek                                                

 

Hey, laat ik mij even voorstellen:  

Mijn naam is Jennifer Westenbroek (20) en ik studeer 

aan de Saxion Hogeschool in Enschede. Momenteel zit 

ik in het derde collegejaar van de opleiding Leerkracht 

Basisonderwijs. Dit jaar ga ik een half jaar stagelopen 

in groep 8. 

In mijn vrijetijd sport ik regelmatig. Ik judo elke 

donderdag- en vrijdagavond in Losser. Ook dans ik bij 

de Martini Wichter op de maandagavond in Losser. 

Verder vind ik het leuk om gezellig met vrienden en 

familie af te spreken. Ik heb er super veel zin in en 

we maken er een mooi schooljaar van! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aisha Heerink 

 

Mijn naam is Aïsha Heerink, ik ben 21 jaar en woon in Losser. Ik zit in het derde jaar 

van de PABO. Ik werk daarnaast al 5 jaar bij de Albert Heijn in Losser, achter de 

servicebalie.   

Voordat ik aan de Pabo ben begonnen, heb ik de opleiding sociaal werk op het 

MBO afgerond.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het super om te voetballen, naar concerten te gaan en om met vrienden af te 

spreken. Ook vind ik het heerlijk om lekker met Balou (onze labradoodle) te wandelen.  

Verder ben ik lid bij Carnavalsvereniging de Martini Kerlkes en help ik de 

activiteitencommissie met het organiseren van activiteiten. Je zult me dan ook elk jaar 

zien meelopen met de optochten      .  

  

Komend halfjaar ga ik stage lopen op de Martinus school en hier heb ik ontzettend veel 

zin in! Omdat ik hiervoor al twee jaar stage heb gelopen op verschillende scholen, 

bundel ik mijn ervaringen en hoop ik dat ik deze kan gebruiken. Op donderdag en 

vrijdag kun je mij vinden in groep 7!  

  

We maken er samen een gezellig halfjaar van!  

 

 

 

 

 


