
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief december 2022 
 

Toekomst 

Iedere 4 jaar schrijven we een nieuw schoolplan, zo ook nu weer. Het schoolplan is 

vooral bedoeld als een planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. We 

beschrijven hierin waar we de komende jaren op inzetten en hoe we het 

kwaliteitsbeleid vormgeven. 

 

In het beleid voor de komende jaren houden we rekening met de landelijke 

ontwikkelingen, maar zeker ook met de plaatselijke ontwikkelingen zoals de realisatie 

van de wijk Saller. Vanuit deze wijk komen veel nieuwe leerlingen op onze school. Dat 

is fijn, ze zijn ook zeker welkom, maar we beseffen ons ook dat we kritisch moeten 

blijven kijken naar de huisvesting van alle leerlingen. We zijn hierover dan ook met ons 

bestuur in gesprek. Er is afgesproken dat we maatregelen gaan nemen, zodra we de 

kwaliteit van het onderwijs zoals ons dat voor ogen staat, niet meer kunnen 

waarborgen. 

Dit betekent dat we gaan werken met een wachtlijst als wij twijfels hebben over óf we 

onze huidige leerlingen het onderwijs kunnen bieden waar wij voor staan.  

Dit is nu zeker nog niet aan de orde, maar we kunnen dit op de langere termijn niet 

uitsluiten. Mochten we met een wachtlijst gaan werken dan geldt dit vanzelfsprekend 

niet voor de gezinnen die nu al bij ons op school zijn.   

  

Met nadruk willen we nogmaals zeggen dat er op dit moment voor al onze leerlingen 

voldoende ruimte is op school. Ook onze algemeen bestuurder, die vorige week voor 

zijn halfjaarlijks schoolbezoek kwam, onderschrijft dit. In zijn verslag beschreef hij het 

volgende over de sfeer op school: 

‘Er heerst een rustige en prettige sfeer in de school. Ik ervaar niet dat er zoveel kinderen op school 
zijn.’ 
Daarnaast zijn we met basisschool De Saller in gesprek over de overdracht van 

onderwijsruimte van De Saller naar De Martinus.   
 

Het aantal aanmeldingen zorgt er ook voor dat we vanaf 6 maart (maandag na de 

voorjaarsvakantie) starten met een nieuwe kleutergroep, groep 1C. Als we nog 

leerlingen laten instromen in de huidige kleutergroepen (groep 1A en 1B) dan worden 

deze groepen te groot, deze groepen bestaan op dat moment dan beide uit 23 

leerlingen.  

Het starten van groep 1C heeft gevolgen voor groep 2. Marjolein Kamphuis en Nancy 

Roozeboom, die nu beiden lesgeven in groep 2, geven vanaf 6 maart les in groep 1C.  

We hebben ze hiervoor gevraagd hebben omdat zij de school goed kennen. Daardoor 

kunnen ze de leerlingen die in de komende periode 4 jaar worden en gaan starten in 

groep 1C op vertrouwde wijze laten wennen op De Martinus. Loran Vorgers blijft de 

groepsleerkracht van groep 2. Daarnaast werven we een nieuwe collega die in de 

periode van 6 maart tot de zomervakantie fulltime naast Loran in groep 2 zal zijn. De 

sollicitatieprocedure voor deze baan loopt nog. Mocht u iemand kennen die 

belangstelling heeft, dan vragen we u hem of haar te attenderen op deze leuke baan!  

 

 



 
Sinterklaas  

De decembermaand is een gezellige maand vol activiteiten. Wij vieren o.a. de 

verjaardag van Sint op school. Dit doen we op maandag 5 december. De kinderen 

verwachten we deze dag op de normale schooltijden op school. 

  

We willen Sint en zijn pieten deze ochtend samen welkom 

heten. Alle leerlingen gaan op de normale tijd naar binnen en 

rond 8.45 uur komen de leerlingen weer naar buiten om Sint 

te verwelkomen bij ons op school.   

  

De leerlingen uit groep 6 t/m 8 hebben de Sint geholpen met 

het maken van surprises en gedichten. Zij kunnen de 

gemaakte surprise tussen 8.00 uur en 8.15 uur in hun groep 

brengen.  

  

De leerlingen hoeven op deze dag geen eten/drinken voor in de eerste pauze mee te 

nemen. De ouderraad zorgt dan voor drinken en iets lekkers. Ze nemen wel zelf lunch 

mee naar school.   

  

 

kerstfeest 

Op donderdag 22 december vieren we kerst. We zullen deze dag op feestelijke wijze 

stilstaan bij het kerstverhaal.  

 

Om het kerstfeest nog iets specialer te maken verwachten 

we alle leerlingen om 18.00 uur op school voor het 

kerstbuffet. Deze feestmaaltijd zal duren tot 19.00 uur. We 

vinden het gezellig dat u als ouder in de tussentijd op school 

blijft om in de hal / buiten te genieten van een glas glühwein 

dat door de Ouderraad wordt aangeboden.  

 

Als aparte bijlage sturen we informatie mee over de 

organisatie van het kerstbuffet. 

 

 

De kerstvakantie is dit jaar van maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari. Op 

maandag 9 januari 2023 worden de kinderen weer op school verwacht. 

 

Voor corona organiseerden we o.a. met kerst een viering in de H. Maria Geboortekerk. 

Dit jaar doen we dit niet in de kerk. Reden hiervoor is het feit dat we onlangs vanuit de 

parochie hebben gehoord dat er voor iedere viering een forse eigen bijdrage moet 

worden betaald. Dit is voor ons reden om de vieringen nu op school te organiseren. We 

vinden het namelijk niet passend om vanuit ons schoolbudget aan onze eigen parochie 

een flinke geldelijke bijdrage te geven.   

Bovenstaande is ook de reden geweest om het Schoolnaamfeest niet in de kerk te 

vieren.     
 

 

We wensen iedereen een fijne decembermaand! 

 

 

 

 

 



 

Vertrek Merlin Slagers 

Merlin Slagers heeft kort geleden aangegeven dat ze vanaf februari een andere baan 

heeft. Ze zal gaan werken op een basisschool in Enter.  

We vinden het jammer dat ze vertrekt, maar begrijpen dat ze ervoor gekozen heeft om 

dichter bij huis te gaan werken. We bedanken haar voor haar inzet en fijne 

samenwerking en wensen haar veel succes op haar nieuwe school.  

In januari zullen we afscheid van haar nemen. Overigens zal ze vanaf de kerstvakantie 

niet meer werkzaam zijn in groep 6. Kerensa Grunder zal dan daar de lesgevende 

taken van Merlin overnemen. 

 

 

Beste ouders,   

Na 6 fantastische jaren op De Martinus gewerkt te hebben, komt er eind januari helaas een einde 
aan mijn werkzaamheden op school.  

De reden hiervoor is dat de afstand van Enter naar Losser, in combinatie met mijn jonge gezin, 
moeilijk haalbaar blijft en een behoorlijke uitdaging is geworden.   

Het is een moeilijke beslissing geweest. De samenwerking en het fijne contact met jullie als ouders, 
leerlingen en collega’s op De Martinus heeft ervoor gezorgd dat ik al die jaren met heel veel plezier 
naar mijn werk ben gegaan en ik met een grote glimlach terugkijk op de tijd die ik hier gehad heb.  

Vanaf januari ga ik een nieuwe uitdaging tegemoet als leerkracht op een basisschool in Enter. 
Spannend en nieuw, maar ook met veel vertrouwen en goede moed.  

Ik neem vanuit De Martinus een rugzak vol met leermomenten en herinneringen mee. Ik dank jullie 
hier allen voor!  

Het ga jullie goed,  

Merlin Slagers 
 

 

 

De voorleeskampioen van KBS De Martinus 

Op vrijdag 18 november werd op school de finale van de voorleeswedstrijd gehouden.  

De voorleeswedstrijd wordt georganiseerd rondom de Kinderboekenweek. De 

leerlingen zijn vrij om mee te doen en de winnaars vanuit de voorrondes in de groepen 

7 en 8 strijden uiteindelijk in de finale voor de titel voorleeskampioen van De Martinus. 

Dit jaren waren dit Stijn Welpelo uit groep 7 en Myrthe Elfrink uit groep 8.  

Ze hebben enthousiast voorgelezen uit een zelf uitgekozen boek. Beiden hebben dit 

heel goed gedaan! Het was lastig voor de jury om te kiezen wie het beste had 

voorgelezen. Myrthe Elfrink heeft de voorleeswedstrijd gewonnen, gefeliciteerd Myrthe! 

Ook feliciteren wij Stijn met zijn finaleplaats. 

Myrthe mag in januari 2023 meedoen met de voorleeswedstrijd van de gemeente 

Losser. Hierbij wensen we haar veel succes! 

 

 

 

 

 


