
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief september 2022 
 

Vakantie voorbij, welkom allemaal  

Na 6 weken vakantie starten we op maandag 29 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.  

 

 

 

 

 

Bedankt voor jullie leuke  

Strandbal-vakantie-foto’s! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groeps-informatieavond    

Op dinsdag 30 augustus (groepen 1 t/m 3) en woensdag 31 augustus (groepen 4 t/m 8) 

zijn de groep-informatieavonden gepland. De avonden starten om 19.00 uur. Tijdens 

deze avond informeren we u over leerinhoudelijke- en organisatorische zaken 

betreffende de groep van uw zoon/dochter.  

We starten de informatieavond met een plenair gedeelte (in de hal), dat ongeveer 20 

minuten zal duren. Daarna zal in de groep van uw kind(eren) de informatie gegeven 

worden over die betreffende groep. 

 
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 we nodigen ook de leerlingen uit van 

groep 5 t/m 8. Deze gesprekken worden gepland in de week van 5 september.  

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 29 augustus om 18.00 uur open 

gezet en de gesprekken kunnen gepland worden t/m woensdag 31 augustus 18.00 uur.  

 



 
Gymlessen     

Op dinsdag 30 augustus starten de gymlessen in de groepen 2 t/m 8. 

In de eerste week zijn er i.v.m. de schoolfotograaf géén gymlessen op donderdag 1 

sept. en vrijdag 2 september. 

 

De gymtijden zijn op de volgende dagen: 

Groep 2: maandag en vrijdag 

Groep 3: woensdag en vrijdag 

Groep 4: dinsdag en donderdag 

Groep 5: dinsdag en donderdag 

Groep 6: dinsdag en vrijdag 

Groep 7: woensdag en vrijdag 

Groep 8: dinsdag 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 leerlingen van groep 1 

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 

 

Data en activiteiten 

Alle data en bijzonderheden voor dit schooljaar zijn op social schools te vinden in de 

agenda.  

  

Leerlingenlijsten: 

Op het ouderportaal van Parnassys 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 2022-2023. 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 via mail) onze nieuwsbrief. 

Daarnaast kunt u de nieuwsbrieven 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 

 
 

Geboren 

Op 8 augustus is Mats Renema geboren! We feliciteren Kerensa, Nick en Wes met hun 

zoon en broertje! 
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Schoolfotograaf 

Op donderdag 1 september en vrijdag 2 september komt de schoolfotograaf (‘nieuwe 

schoolfoto’) 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 donderdag 1 september of vrijdag 2 september tussen 14.00 – 

15.00 uur. Om een goede planning te kunnen maken is uw tijdige aanmelding 

noodzakelijk. Daarom hebben we via social school al gevraagd aan de ouders die van 

deze mogelijkheid gebruik willen maken vóór donderdag 25 augustus een mail te sturen 

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

Mocht u alsnog gebruik willen maken van deze mogelijkheid, dan kunt u nog een mail 

sturen en laten we uiterlijk maandag 29 augustus weten hoe laat we u donderdag of 

vrijdag op school verwachten voor het maken van deze foto. 

 

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

 

 

ANWB Streetwise komt op bezoek! 

Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. 

Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op dinsdag 20 september naar 

onze school te komen.  

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma 

voor alle leerlingen van de basisschool.  Professionele instructeurs komen een ochtend 

naar de school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde 

lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare 

auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. 

De vier onderdelen zijn: 

• Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, 

herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en 

autostoeltje. 

• Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, 

veilig oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een 

autostoeltje. 

• Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de 

remweg van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidgordel. 

• Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en 

fietsbeheersing. 

 

Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk 

het filmpje op de site.  

http://www.anwb.nl/streetwise  

 

We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige dag van 

maken!! 
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Vanuit de MR 

In de nieuwsbrief van afgelopen mei heeft u kunnen lezen dat wij een vacature hadden 

in de MR. Wij zijn blij te kunnen melden dat Koen Brinkman de oudergeleding met 

ingang van schooljaar 2022-2023 komt versterken. Hieronder stelt Koen zich aan u 

voor.  

Naast een wijziging in de oudergeleding hebben we komend schooljaar ook een nieuw lid 

namens de personeelsgeleding, namelijk Marloes Horstman. Zij neemt het stokje over 

van Suzanne Gijsberts.  

We zien ernaar uit om in de nieuwe samenstelling weer actief mee te kunnen denken in 

het beleid van De Martinus.  

 

 

Even voorstellen 

 

Ik ben Koen Brinkman en getrouwd met Ellen. Onze 

kinderen Dara (groep 3) en Ves (groep 1) gaan met 

veel plezier naar De Martinus. In het dagelijkse leven 

werk ik in de agrarische sector, waar veel 

uitdagingen aangegaan moeten worden. Sinds deze 

zomer mag ik onderdeel uitmaken van de MR, 

waarbij ik hoop namens alle ouders een steentje bij 

te kunnen dragen aan het beleid van De Martinus en 

ontwikkelingen van de school. Samen met de andere 

MR leden gaan wij daar ons uiterste best voor 

doen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


