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Nieuwsbrief 3 
Team 
Alle leerkrachten zijn na de herfstvakantie weer goed gestart. Juf Liesje blijft de komende tijd nog 
ondersteunende werkzaamheden doen en Alice van de administratie is haar uren aan het opbouwen. 
Juf Nonky heeft meer tijd nodig voor herstel en is de komende weken nog thuis. We hebben tot op 
heden het goed kunnen organiseren voor de groepen bij afwezigheid van leerkrachten. We hopen dit 
te kunnen blijven doen. Het team is flexibel en zet de schouders eronder voor de kinderen. Chapeau.  
Ook het verzorgen van het thuisonderwijs voor kinderen die in quarantaine zitten verloopt steeds 
beter. Het is weer een nieuwe vorm van onderwijs verzorgen, een mix tussen thuisonderwijs en fysiek 
onderwijs.  
 
Ouderhulp gezocht! 
We zoeken nieuwe overblijfouders (of opa’s/oma’s, buren, kennissen etc) voor tussen de middag! 
Samen met een leerkracht en een team vrijwilligers zorgt u voor het buiten spelen tussen de middag. 
Dit is van 11.45-12.45 uur. U ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding. We hebben mensen nodig 
voor de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  
Het mooist is het als u een vaste dag kan, maar flexibele inzet is ook nodig. Wie helpt ons uit de 
brand?  
 
Oudergesprekken november 
Komende weken vinden er weer oudergesprekken plaats. Deze gespreksronde is op uitnodiging van de 
leerkracht. Zij nemen contact met u op indien nodig. Voor groep 3 en groep 8 geldt dat we alle ouders 
uitnodigen. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging via social schools.  Deze gesprekken vinden 
wederom digitaal plaats.  
 
Martinusdag 2020 
11 november is onze jaarlijkse Martinusdag. Dit keer iets anders dan normaal, gezien de situatie. De 
kinderen van groep 1-4 verkopen speculaas, en groep 5-8 gaat zwemmen voor het goede doel. Het 
goede doel dit jaar is stichting Beat Batten ‘voor een toekomst zonder kinderdementie’. We gaan de 
kinderen iets over dit doel vertellen zodat ze gemotiveerd zijn om zich hiervoor in te zetten.  
 
Corona 
Wilt u ons op de hoogte houden van uw situatie thuis wat betreft corona? Als u of een huisgenoot 
positief getest is, dan horen we dat graag. Zo kunnen we het onderwijs thuis goed op gang brengen in 
overleg met u.  

Ouderbijdrage en overblijfbijdrage 
Voor de herfstvakantie zijn de ouder- en overblijfbijdrage gefactureerd middels Wiscollect. 
Een heel aantal ouders heeft al betaald, maar ook nog een aantal niet. Zou u hier nog aan willen 
denken? Hartelijk dank daarvoor. 
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AVG 
Onlangs heeft u via Social Schools bericht ontvangen over het geven van toestemming voor het 
gebruik van beeldmateriaal. Social Schools biedt ons hiervoor een module die onlangs is geactiveerd 
en waarmee u uw keuzes kunt aangeven. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, verzoeken wij u 
vriendelijk dit alsnog zo snel mogelijk te doen. 
Navigeer hiervoor in uw Social Schools account (de desktopversie) via de linkerbalk naar Administratie 
en selecteer (een van) uw kind(eren). Onderaan deze pagina kunt u onder het kopje 
Beeldgebruikvoorkeuren achter iedere mogelijkheid op het potloodje klikken. Nu kunt u kiezen voor 
toestaan of niet toestaan. 
U zult deze stappen voor ieder kind moeten doorlopen; het niet invullen van de voorkeuren staat 
gelijk aan het niet geven van toestemming; echter voor onze administratie is het heel prettig wanneer 
u dit dan toch aangeeft. 
U kunt en mag deze toestemmingen te allen tijde alsnog geven óf intrekken. 
 
Telefonisch spreekuur jeugdgezondheid 
In verband met Corona kan het inloopsspreekuur van de jeugdverpleegkundige van de GGD niet 
doorgaan. In plaats daarvan is er elke maand een telefonisch spreekuur ingepland. In de bijlage 
toegevoegd aan deze nieuwsbrief vindt u hierover meer informatie.  
 
Even voorstellen 
 
 
Hoi allemaal, ik ben Tygo Bloem ik ben 18 jaar oud en ik loop dit jaar 
stage op de Martinus school in groep 5b. Ik volg de opleiding 
onderwijsassistent op ROC Aventus. Ik zit nu in het 2e jaar. Vorig jaar heb 
ik stage gelopen op De Wingerd in Twello. Mijn hobby’s zijn aan 
computers sleutelen en gezellig met vrienden wat gaan doen.  
 

 
 

 
 
 

Agenda 

Datum: Gebeurtenis: 

29-10-2020 13:45-14:30 Swim2Play groep 6 

05-11-2020 13:00-13:45 Swim2Play groep 8 

9 t/m 20-11-2020 Oudergesprekken 

11-11-2020 Martinusdag 

12-11-2020 13:00-13:45 Swim2Play groep 8 

14-11-2020 Klusgroep 9.00-12.00 uur 

19-11-2020 13:00-13:45 Swim2Play groep 8 
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