4 November 2021
Nieuwsbrief 4
Team
Juf Leonie is bevallen van een dochter, Liv. Moeder en kind maken het goed. Van harte gefeliciteerd!
Juf Erna had afgelopen vrijdag haar feestje vanwege het 40-jarig jubileum. Het was een feestelijke dag.
Meester Evert Jan is vorige week tijdens het ophalen van nieuwe voetballen bij Buitink gestruikeld over
een paaltje. Hij heeft zich daarbij helaas flink bezeerd en moet het voorlopig rustig aan doen. We
wensen hem veel beterschap!
Tot op heden gaat het goed met ziekte en invallers. Toch ligt het noodplan klaar voor als er geen
invallers meer beschikbaar zijn. Mocht dit zich voordoen, dan informeer ik u tijdig.
Corona
De overheidsmaatregelen zijn weer aangescherpt. Het advies van 1,5 meter afstand is afgegeven en
dit volgen wij op. Daar waar de afstand niet kan worden gehouden, vragen wij een mondkapje op te
doen. Wat betekent dit concreet?
Vanaf aankomende maandag vragen wij ouders van groep 1 en 2 om uw kind in principe weer alleen
de school binnen te laten komen, tenzij het niet anders kan dat u even meegaat. Binnen in de gangen
vragen we ouders een mondkapje op te doen. Dit geldt dus bij het brengen ’s morgens. Heeft u een
individuele afspraak en kan er afstand worden bewaard, dan is een mondkapje (nog) niet nodig. Wij
houden als leerkrachten dus ook 1,5 meter afstand van u of zetten ons mondkapje even op.
Volgende week is het Martinusdag. Dit houden wij buiten. We hopen door wat aanpassingen zo lang
mogelijk zo normaal mogelijk door te kunnen gaan!
We vragen uw medewerking in de uitvoering van de afspraken en om het te melden als er een
besmetting in het gezin plaatsvindt. Gelukkig hoeft niet meteen een hele klas in quarantaine bij een
enkele besmetting. Dit is anders als er meerdere besmettingen zijn. Mocht er een besmetting zijn in de
klas die relevant is voor u, dan brengen we u op de hoogte. Hoort u niks, dan kunt u er van uitgaan dat
het niet nodig is u te informeren.
Onderwijs
We ronden het thema ‘wereld van werk’ af. Vanuit alle invalshoeken (geschiedenis, aardrijkskunde,
burgerschap, techniek en creatief) is het thema uitgewerkt in de groepen. De inzet hierbij van ouders
en de omgeving vonden wij een rijke toevoeging.
Het volgende thema wordt ‘wonen en bouwen’. Dit thema start eind november. In groep 3/4 ligt het
accent op kleur en materiaal, in groep 5/6 op bouwen in andere landen en groep 7/8 op soorten
gebouwen.
Verkeersveiligheid
De MR en ik hebben vandaag een eerste overleg met de gemeente over de verkeersveiligheid rond
de school. Hoewel iedereen zijn best doet zich aan de afspraken te houden, zoeken we naar een
lange termijn veilige oplossing. Tot die tijd vragen we vooral rekening te houden met elkaar. Wilt u uw
fiets ook zoveel mogelijk langs de zijkanten neerzetten zodat er genoeg ruimte is voor de kinderen in de
fietsenstalling?
Vacature Klompenfeestcommissie
Het klompenfeest is Twello is een jaarlijks feest voor jong en oud. Ook voor de basisschoolkinderen uit
Twello wordt een mooi programma georganiseerd op de vrijdagmiddag. Dit vraagt wel enige
voorbereiding met de scholen. Wij zoeken hiervoor 2 ouders die in de voorbereidingscommissie willen.
De ouders die er nu in zitten, stoppen er eind dit schooljaar mee omdat hun kinderen bijna van school
af gaan. We zoeken dus bij voorkeur ouders uit de onderbouw. Het is een leuke, afgebakende taak
waarbij u kunt bijdragen aan de traditie van Twello! Heeft u interesse? Dan mag u dit aangeven bij
Carla. c.woudstra@skbg.nl Alvast bedankt namens alle kinderen!
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Ouderbijdrage 2021-2022
Bijgaand een bericht van de ouderraad over de inning van de ouder- en overblijfbijdrage van
schooljaar 2021-2022. U ontvangt in de loop van volgende week een IDEAL link op het emailadres dat
hiervoor bij ons bekend is. Mocht u vragen hebben, wilt u dan contact opnemen met de administratie
(a.klunder@skbg.nl)?

Beste ouders en verzorgers,
Zoals u (waarschijnlijk) weet, vraagt de ouderraad u ieder jaar om een bijdrage voor het uitvoeren
van activiteiten voor uw kind(eren) op school. Voor het schooljaar 2021-2022 hebben we de bijdrage
net als vorig schooljaar nog op € 15,00 per kind gehouden.
Echter worden wij helaas ook geconfronteerd met oplopende prijzen waardoor we wellicht voor
volgend schooljaar dit bedrag moeten aanpassen om gelijkblijvende activiteiten te kunnen aanbieden.
Een greep uit de activiteiten die hiermee georganiseerd kunnen worden:
• Martinusdag
• Sinterklaas (o.a. Schatkamer en surprise bovenbouw)
• Kerst
• Carnaval
• (palm)pasen
• Koningsspelen
• musical groep 2
• schoolreisjes (denk aan een ijsje o.i.d.)
• afscheidsavond groep 8
Daarnaast vraagt de school een bijdrage van € 26,00 voor het overblijven. Hier worden de
vrijwilligersvergoedingen van betaald voor de overblijfouders en ook opleidingen voor deze
vrijwilligers worden hiervan voldaan.
Voor de inning van deze ouder- en overblijfbijdrage werken wij met WIS Collect. Binnenkort
ontvangt u een mail hierover met een IDEAL link voor de betaling.
De bijdrage is vrijwillig, maar voor ons zeer waardevol om uw kind(eren) leuke activiteiten te laten
beleven. Daarom hopen wij van u de betaling binnenkort te mogen ontvangen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Mocht u redenen hebben om de ouderbijdrage niet te betalen, dan horen we het graag. We
weten dan in ieder geval dat u het niet vergeten bent. U kunt dit doorgeven aan de administratie
van school (emailadres: a.klunder@skbg.nl).
Met vriendelijke groet,
Namens de Ouderraad van de Martinusschool,
Dick van Schaik
(Penningmeester)

Kleuter in beeld: het nieuwe observatie instrument in groep 1 en 2
Dit schooljaar starten wij in de groepen 1 en 2 met het nieuwe observatie instrument voor kleuters,
‘Kleuter in beeld’, van Cito. De leerkrachten kunnen door middel van observatie zien hoe een kind zich
ontwikkelt op het gebied van rekenen, taal, sociaal emotioneel en motoriek. Er is voor ‘Kleuter in beeld’
gekozen, omdat met name de groei van het kind zelf goed in beeld kan worden gebracht. Het
gekozen instrument voldoet hierbij aan onze eisen.
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Namens de jeugdverpleegkundige
In het kader van de week van de motoriek van 1-5 november
(https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/event/week-van-de-motoriek/) willen we jullie
aandacht vragen voor bijgevoegde flyer met tips voor ouders rondom bewegen. Wil u graag
doorpraten over dit onderwerp of heeft u vragen over de motorische ontwikkeling van uw kind dan
kunt u contact opnemen met de jeugdverpleegkundige Patricia Klein Rouweler-van Nispen. Haar
telefonisch spreekuur is elke eerste maandag van de maand.
Klusochtend
Op zaterdag 13 november is het weer klusochtend van 9:00 tot 12:00 uur. We steken de handen weer
uit de mouwen om het schoolplein en de school te onderhouden. Wij hopen op uw hulp!
Even voorstellen
Mijn naam is Jari Simons, 20 jaar oud en woonachtig in Wilp-Achterhoek op de
boerderij. Tot het einde van dit jaar loop ik 2 dagen in de week stage op de
Martinusschool. Voornamelijk in groep 7B bij meester Robin en meester Martijn, maar
daarnaast kom ik ook langs bij de groepen 1/2D, 4A en 5B.
Ik volg de opleiding ‘Integrale Veiligheidskunde’ op het Saxion in Deventer. U zult al
wel denken; wat heeft dit met het onderwijs te maken? Het aankomende halfjaar
volg ik een minor genaamd ‘Oriëntatie leraar basisonderwijs’. Ik volg nu dus een
halfjaar lang de Pabo om te kijken of het leraarschap wat voor mij is!
Zelf houd ik ervan om te voetballen bij CCW’16 (in het 1e elftal), met vrienden te zijn
en om feesten te vieren zoals carnaval of naar festivals te gaan. Op dit moment heb
ik een bijbaantje bij Bosgoed Diervoeders als allround medewerker en bij de Aviko
fabriek in Steenderen op de veiligheidsafdeling.
Op de eerste stagedag heb ik het al erg naar mijn zin gehad en ik kijk dan ook uit
naar de aankomende tijd. Vol goede moed ga ik aan de slag om uw kinderen wat
bij te leren en te helpen, maar vooral om plezier te hebben op school! Ik hoop dat ik
er achter ga komen of werken in het onderwijs wat voor mij is.
Hallo allemaal,
Misschien heeft u mij al rond zien lopen door de school. Graag stel ik mij
toch nog even aan u voor.
Mijn naam is Michael Romein, 19 jaar oud en dit schooljaar loop ik stage
op de Martinus voor de opleiding PABO.
Afgelopen januari ben ik met succes geslaagd voor de opleiding
onderwijsassistent niveau 4 en ben ik dit nieuwe schooljaar begonnen met
de deeltijd opleiding PABO op het Saxion in Deventer.
In mijn vrije tijd ben ik graag aan het motorrijden, kaartspellen aan het
doen, aan het badmintonnen of zit ik formule 1 te kijken.
Ik ben het eerste half jaar elke vrijdag te zien in groep 4A.
Mijn doel is dat alle kinderen zich vertrouwd bij mij voelen en wij samen
een leerbare omgeving kunnen creëren om zo de ontwikkeling te
bevorderen.
Groetjes meester Michael
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Beste lezer,
Mijn naam ik Suzanne van Veen. Ik ben 20 jaar oud en ik kom uit Twello. Mijn
hobby is volleyballen. Ik volleybal bij Voorwaarts in Twello. Ik volg de Pabo op
het Saxion in Deventer en ik zit in mijn eerste jaar. Ik kom een jaar op de
Martinus stagelopen. Ik kom stagelopen op de donderdag. Ik heb hiervoor de
opleiding voor Onderwijsassistent gedaan dus ik heb al een klein beetje
ervaring in het onderwijs. Ik heb super veel zin om hier het aankomende jaar
stage te lopen en zo veel mogelijk te leren!
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