Nieuwsbrief juni 2022
Afsluiting schoolproject op donderdag 23 juni bij Erve Kraesgenberg
Zoals jullie weten zijn we op dit moment druk met het schoolproject. Alle groepen
hebben een land gekozen en rondom dit land zijn ze bezig met leuke en leerzame
activiteiten. Natuurlijk willen de kinderen graag aan u als ouder, opa of oma of andere
belangstellende laten zien wat ze hebben gemaakt en gedaan. Daarom nodigen we
iedereen uit om op donderdag 23 juni van 18.30 uur tot 20.30 uur naar Erve
Kraesgenberg te komen. Hier organiseren we namelijk een ‘landenmarkt’. We hopen
deze avond alle belangstellenden te ontmoeten er samen, op een leuke en gezellige
wijze, het project af te sluiten. Om het extra gezellig te maken krijgt u volgende week
van ons een uitnodiging met daarbij bonnen voor iets lekkers te eten of te drinken.

We willen u allemaal vragen om donderdag 23 juni
tussen 18.30 en 20.30 uur vrij te houden en naar Erve
Kraesgenberg te komen!
Afscheid Emma Wensink en Mick Landman
Aan het eind van dit schooljaar nemen Emma Wensink en Mick Landman afscheid. Beide
starten met een nieuwe uitdaging; Mick start volgend schooljaar als leerkracht op
basisschool ‘t Eimink in Hengelo en Emma zal als leerkracht aan het werk gaan bij
uitzendbureau ‘Maandag’. We wensen ze veel plezier en succes met hun nieuwe baan.
Welkom Loran Vorgers en Els Scheer
We zijn blij te kunnen melden dat Loran Vorgers en Els Scheer ons team komen
versterken. Els zal volgend schooljaar 3 dagen werkzaam zijn op De Martinus en Loran
fulltime. We wensen Loran en Els veel plezier op De Martinus! Verderop in de
nieuwsbrief stellen Loran en Els zich aan u voor.
Geboren
Op 29 mei is Boyd Slagers geboren. Wij feliciteren juf Merlin, Bart en hun zoon Millen
met de geboorte van Boyd!
Rapportmap inleveren op vrijdag 17 juni
Op woensdag 22 juni krijgen de leerlingen het rapport mee. We willen alle kinderen
vragen om uiterlijk vrijdag 17 juni de rapportmap mee te nemen naar school.
Alle leerlingen vrij op vrijdag 24 juni
Op vrijdag 24 juni zijn alle leerlingen vrij. We hebben deze dag met alle personeelsleden
een teamdag. We wensen onszelf veel plezier.

Groepsbezetting
In de afgelopen weken hebben we in overleg met team en MR gesproken over de
plannen voor volgend schooljaar en hoe de groepen worden ingedeeld. Tevens hebben
we besproken hoeveel ondersteuning iedere groep krijgt. Dit is afhankelijk van het
aantal leerlingen, maar nog meer van de specifieke onderwijsbehoefte 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. In het
overzicht van de groepsbezetting hieronder kunt u vinden wie de groepsleerkrachten zijn
en wie de ondersteuning verrichten in de groep van uw kind(eren).
Tijdens de algemene informatieavond aan het begin van het schooljaar zullen we u
informeren over hoe we volgend schooljaar inhoudelijk de ondersteuning vormgeven en
wat onze plannen zijn. Deze algemene informatieavonden zijn gepland op dinsdag
30 augustus: groep 1 t/m 3 (vanaf 19.00 uur) en woensdag 31 augustus: groep 4 t/m 8
(vanaf 19.00 uur).
Omdat we in groep 1 nog met twee enkele groepen werken en de ouders van deze
leerlingen wellicht nog niet weten hoe onze werkwijze is, sturen we deze ouders voor de
zomervakantie een filmpje over hoe we het onderwijs vanaf groep 2 organiseren.
Een overzicht van de groepsbezetting van komend schooljaar
Groep 1a:
20

Marloes Engbers: ma, vr
Monique Keur: di, wo, do
Ondersteuning: Karyan Krabbe ma, di, wo
Sylvia Fleer: do, vr

Groep 1b:
20

Bart Rikhof: ma t/m vr
Ondersteuning: Karyan Krabbe ma, di, wo
Sylvia Fleer: do, vr

Groep 2:
34

Loran Vorgers: ma t/m vr
Nancy Roozeboom: di, vr
Ondersteuning: Marjolein Kamphuis: ma, wo, do

Groep 3:
37

Suzanne Gijsberts: ma t/m vr
Ondersteuning: Jorieke Loohuis ma, di, wo, do
Kimberly Heupers (4e jaars PABO-student) vr

Groep 4:
36

Elena Bunskoek: ma t/m vr
Ondersteuning: Dide Polman: ma, di, do, vr
Lisette Kroep: wo

Groep 5:
36

Marloes Horstman: ma t/m vr
Ondersteuning: Esmee Lefers ma t/m vr

Groep 6:
24

Els Scheer: ma, di, do
Merlin Slagers: wo, vr
Ondersteuning: Marloes Singels: ma t/m vr

Groep 7:
27

Ria Tuinstra: ma t/m vr
Ondersteuning: Marloes Singels: ma t/m vr

Groep 8:
28

Dagmar Stamborg: ma t/m vr
Ondersteuning: Marloes Singels: ma t/m vr

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 en Sylvia Fleer
Kerensa Grunder heeft tot de kerstvakantie zwangerschaps- en bevallingsverlof. Daarna
start ze weer met haar lesgevende taak.
Indeling leerlingen groepen 1
De leerlingen van de groepen 1a en 1b krijgen eind deze 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 net voor de zomervakantie de informatie
rondom het starten.
Schoolactiviteit 5 juli 2022
Jaarlijks wordt er een schoolactiviteit georganiseerd voor alle leerlingen (eerder
noemden we dit een ‘schoolreisje’). Soms is de activiteit in groepsverband en soms
gezamenlijk met alle leerlingen van de hele school. Dit jaar gaan we gezamenlijk met
alle leerlingen op pad.
De dag is gepland op dinsdag 5 juli. We hebben dan een actieve, leuke, afwisselende
schoolactiviteit die zal plaatsvinden op het Outdoor Challenge Park in Oldenzaal.
In de komende weken zullen we meer informatie hierover sturen. Wat wel vast handig is
om te weten:
• We verwachten dat de leerlingen op dinsdag 5 juli om 8.00 uur op school en
zijn rond 15.30 uur weer op school terug.
• Voor het vervoer naar het Outdoor Challenge Park en weer naar school willen we
ouders vragen om te rijden. De opgave voor het meerijden volgt volgende week.
• We vragen de leerlingen om op deze dag het schoolshirt te dragen.
Informatieavond groep 7
Op dinsdag 21 juni is er een informatieavond voor alle ouder(s) en/of verzorger(s) van
de leerlingen uit groep 7. Tijdens deze avond zullen we algemene informatie geven over
het voortgezet onderwijs en de procedure die we hanteren m.b.t. het advies. De
informatieavond is voor de ouders, start om 19.00 uur op school en zal ongeveer een
half uur duren. Onlangs hebben de leerlingen deze presentatie op leerling-niveau al
gehad.
Inleveren schoolshirt op vrijdag 8 juli
Alle leerlingen hebben onlangs het schoolshirt meegekregen naar huis. Ze hebben dit
gedragen tijdens de sportdag en wellicht de Avondvierdaagse.
Ook vragen we ze het te dragen bij de schoolactiviteit op 5 juli.
Graag het shirt (gewassen) inleveren op vrijdag 8 juli.

Rapport en gesprekken
Op woensdag 22 juni ontvangen alle leerlingen het tweede rapport. De oudergesprekken
voor de leerlingen van groep 1 t/m 7 zullen plaatsvinden op maandag 27, dinsdag 28
juni en donderdag 30 juni.
We verwachten dat de leerlingen van de groepen 5, 6 en 7 aanwezig zijn bij de
gesprekken.
Tijdens de gesprekken zal de leerkracht o.a. de resultaten van de cito-toetsen
bespreken. In groep 7 zal tevens het eerste voorlopig advies richting voortgezet
onderwijs besproken worden. Voor de ouders en leerlingen van groep 8 worden geen
gesprekken gepland. Mocht u als ouder/verzorger het wenselijk te vinden om een
gesprek te plannen, dan nodigen we u van harte uit om hierover contact op te nemen
met juf Emma Wensink.
De uitnodigingen voor de gesprekken worden op donderdag 16 juni naar de ouders
gestuurd.
Even voorstellen
Hoi allemaal!
Via deze weg wil ik me graag aan jullie voorstellen. Ik ben Loran Vorgers, 25 jaar en ik
ben geboren en getogen in Lonneker. Vier jaar geleden ben ik samen met mijn vriend
verhuist naar Groningen. Momenteel werk ik vier jaar fulltime voor een groep 2 op de
Nassauschool, dit met veel plezier. Echter is het tijd voor een vervolgstap in mijn leven
en door verandering in werk van mijn vriend kunnen wij weer terugkeren naar het
mooie Twente.
Een tijdje geleden ben ik gestart met mijn
zoektocht naar een nieuwe en fijne werkplek
voor volgend schooljaar. Ik was opzoek naar
een moderne en vooruitstrevende school met
een open en gedreven team. Een school met
een veilige en gemoedelijke werkomgeving. Ik
kan met veel blijdschap aan iedereen
mededelen dat ik dit heb gevonden bij KBS De
Martinus. Aan de start van het nieuwe
schooljaar mag ik mezelf zien als onderdeel
van het gezellige team van de Martinus. Ik
heb er veel zin in en kijk dan ook uit naar het
nieuwe schooljaar!
Als leerkracht hecht ik waarde aan
spontaniteit, openheid en eerlijkheid. Dit kun
je dan ook terugzien in mijn handelen als
leerkracht. Verder besteed ik mijn vrije tijd
graag aan wandelen, muziek luisteren, lekker
eten en skiën. Ik hecht vooral veel waarde aan het genieten met familie en vrienden.
Ik kijk er naar uit om binnenkort met jullie kennis te maken. Ik ben altijd in voor een
gezellig praatje! Heb je vragen schroom dan niet om deze te stellen.
Groetjes,
Loran Vorgers

Graag stel ik mij aan jullie voor.
Ik ben Els Scheer. Ik ben getrouwd met Sander en
wij hebben een dochter Elsa van 15 en een zoon Mart
van 13.
Ik woon in Losser. Ik vind het fijn om te lezen, te
volleyballen en op stap te gaan met mijn gezin. Ons
favoriete vakantieland is Oostenrijk, zowel in de
winter als in de zomer.
Ik ben op dit moment werkzaam als leerkracht van
groep 5 op basisschool Alfonsus in Enschede. Ik werk
al 25 jaar in Enschede en vond het tijd om ook eens
op een andere school en bij een andere stichting te
kijken. De vacature van de Martinus kwam voorbij,
de school kende ik want mijn kinderen hebben er met
veel plezier de basisschool doorlopen, ik heb de
sprong gewaagd, gesolliciteerd en ben aangenomen.
Ik vind het ontzettend fijn dat ik volgend jaar deel ga uitmaken van basisschool De
Martinus. Ik heb er zin in!

