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1 december 2017
Uit het team
Vol trots laten we vandaag onze nieuwsbrief
via het ouderportaal zien! Het ziet er allemaal
een beetje anders uit, maar op deze manier
denken we dat we ouders nog beter op de
hoogte kunnen houden van het nieuws op de
St. Martinusschool.
Dinsdag dan is het zover: Sinterklaas viert zijn
verjaardag en zal onze school ook een bezoek
gaan brengen. Zijn aankomst is op het
onderbouwplein en we verwachten hem voor
9.00 uur. Natuurlijk zullen we vanaf 8.30 uur
allemaal buiten wachten en liedjes zingen
totdat hij aangekomen is! Ook de ouders zijn
welkom om de aankomst te bekijken. Als hij er
is, gaan de kinderen het feest verder binnen
vieren en vragen we of ouders buiten afscheid
willen nemen van de kinderen, want anders
wordt het binnen erg vol en druk voor
Sinterklaas en ook voor onze jongste kinderen.
De Activiteiten Commissie zorgt deze morgen
voor iets lekkers te eten en te drinken. Voor
groep 1 en 2 is het handig om op deze dag een
plastic tas mee te nemen.
Juf Ans is weer terug gekomen uit Australië,
haar verlof zit er weer op. We zijn heel blij dat
juf Ans weer gaat beginnen op woensdag 6
december. Juf Carla, bedankt voor het invallen!

Uit de groepen
Sinterklaas:
Aankomende dinsdag viert de bovenbouw Sinterklaas op school met
surprises. Om het Sinterklaasfeest tot een spetterend feest te maken, is
het de bedoeling dat de surprise maandag in plastic zak voorzien van
naam tussen 15.30 uur en 17.30 uur op school gebracht wordt. Op
dinsdag zal de deur tot 08.30 uur dicht blijven.
Portfoliogesprekken:
Afgelopen dinsdag en donderdag zijn de portfolio gesprekken geweest.
We hebben gemerkt dat het leuk is om gesprekken samen met ouders
en kinderen te voeren. Voor kinderen is het leuk om te vertellen hoe zij
dit schooljaar en hun ontwikkeling beleven. Ook is het voor leerkracht
prettig om samen met het kind en ouders afspraken te maken:
'Ontwikkel jezelf, groei samen'!
Stagiaires:
De afgelopen week zijn Juf Lotte en Juf Charlotte de hele week in de
klas geweest (groep 7 en groep 8). Beide juffen hebben deze week
weer leerzame lessen gegeven en gewerkt aan hun ontwikkeling.
Kinderen en leerkrachten genieten van leerzame en nieuwe lessen en
leersituaties.
1

Groep 2:
We hebben verschillende Sinterklaashoeken. We genieten dagelijks van
verschillende voorstellingen, die kinderen in de hoeken geven. Door te
kijken naar elkaar, leren we van elkaar: Over hoe en wat je kan spelen
in een hoek.

Type diploma
In de vorige nieuwsbrief is
aangegeven dat we de kinderen dit
schooljaar de gelegenheid geven
onder schooltijd te oefenen voor
hun type diploma. In de week van
4 december ontvangen alle ouders
van de kinderen uit groep 5 t/m 8
informatie over de aanmelding
voor de typcursus van TypeTopia.
Dit is niet verplicht. U heeft dan tot
17 december de tijd om uw kind in
te schrijven. De prijs van de
typcursus wordt goedkoper
naarmate meer kinderen de cursus
gaan volgen. We adviseren u de
website www.typetopia.com te
bekijken. Ook kunt u hier meer
informatie over de typecursus
vinden.

We bieden de gelegenheid om het
typen op school te oefenen. We
stimuleren de kinderen om
minimaal één keer in de week te
oefenen op school, het zal niet ten
koste gaan van de basisvakken op
school. Het betekent dus ook dat
er wekelijks thuis geoefend moet
worden. Kinderen werken op hun
eigen tempo aan het typdiploma.
www.typetopia.com

Uit de parochie (ingezonden
bericht)
Kindernevendienst
Op zondag 10 december om 10.30
uur is er kindernevendienst.
In de maand december vieren we
het feest van Sinterklaas en
Kerstmis. In de kindernevendienst
gaan we ons voorbereiden op
kerstmis en de viering op
kerstavond in de kerk.
Jozef en Maria gingen op reis. Ben
jij wel eens op reis geweest? Hoe
bereid je je dan voor?
We zien je graag zondag 10
december om samen te lezen,
kletsen en leuke activiteiten te
doen.

Kerstavond
In deze adventstijd kijken we
vooruit naar kerst. De reis naar
Bethlehem waar Jezus wordt
geboren is begonnen. Op
kerstavond zijn alle kinderen van
harte welkom om mee te gaan op
deze reis. En de wijzen, herders en
engelen te ontmoeten. Je kan mee
helpen, spelen, werken en
luisteren aan het mooie
kerstverhaal. Om 19.00 uur
beginnen we en een uurtje later
drinken en snoepen we gezellig
nog iets! We vinden het erg leuk
als jij ook mee gaat op deze reis.

Jarigen
Op 5 december is Rafael Martins
Sobral jarig en op 7 december
Hannelotte Zwaneveld.
We wensen jullie een fijne
verjaardag!

Agenda
4 december
5 december
6 december
7 december

Inleveren surprise bovenbouw
Sinterklaasfeest. Aankomst Sint:
Tussen 8.45 en 9.00 uur
1e adventsviering op school voor
de kinderen
Oudergesprekken groep 1
2

10 december
12 december
17 december
21 december
22 december
25 december
8 januari

Kindernevendienst
Leraren gaan staken: dan zijn de
kinderen vrij
Uiterste opgave dag voor
TypeTopia bovenbouw
Kerstviering op school en ’s
avonds in de kerk
Alle kinderen ’s middags vrij
Kerstvakantie
Einde kerstvakantie: weer naar
school

Ontwikkel jezelf, groei samen
Een sterke basis voor de toekomst!

St. Martinusschool
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