17 februari 2022
Nieuwsbrief 8
Team
Juf Liesje zit in haar laatste fase van herstel en staat weer hele dagen voor de groep. Dit is
heel fijn!
Juf Leonie (groep 6b) komt na de voorjaarsvakantie weer terug. Meester Fabian zal dan
twee dagen in de ondersteuning gaan. Dit is het werk wat meester Robin nu doet. Hij gaat
op de donderdag en vrijdag in de invalpool.
Juf Esther (groep 4a) is geopereerd aan haar hand. Zij is op dit moment thuis om te herstellen.
Meester Lars (groep 8a) had maandag een klein feestje met zijn klas omdat hij naar het
gemeentehuis ging voor geregistreerd partnerschap met zijn vriendin.
Corona - versoepelingen
Het kabinet heeft diverse versoepelingen op de maatregelen aangekondigd afgelopen
dinsdag.
Aangezien de belangrijkste maatregelen; de 1,5 meter afstand en het vervallen van
mondkapjesplicht, per 25 februari ingaan, hebben we ervoor gekozen om de versoepelingen
na de voorjaarsvakantie door te voeren. Met 1,5 meter afstand kunnen we nog steeds niet
met alle ouders tegelijk in de school, dus vandaar de keuze voor na de voorjaarsvakantie.
Wat betekent dit?
- Na de voorjaarsvakantie is er geen cohortering meer. Alle groepen beginnen om 8:30
uur. De school gaat uit om 14:30 uur en op woensdag om 12:30 uur.
- Vanaf maandag 28 februari mag u uw kinderen uit groep 1 en 2 weer binnen in de
klas brengen. Dit is echter geen verplichting. U mag uw kind ook brengen op de
huidige manier. We zorgen dat er iemand staat aan het einde van het paadje waar
nu de leerkrachten staan, zodat uw kind zelf naar binnen kan lopen. U kunt er ook
voor kiezen dit bijvoorbeeld een aantal dagen per week te doen.
- We hebben gemerkt dat de huidige gang van zaken bij de start van de dag veel rust
geeft in de klas. Ook merken we dat kinderen zelfstandig zijn in het ophangen van jas
en tas. En daarnaast: we starten echt om 8.30 uur.
- Brengt u uw kind naar binnen, dan bent u van harte welkom tussen 8.20 en 8.30 uur.
Kinderen mogen zelf hun jas en tas ophangen en om 8.30 uur gaat de deur dicht
zodat we kunnen beginnen. We vragen u mee te werken aan een rustig verloop voor
schooltijd. Het is storend voor het kind en ons als het te laat komt.
- Maar hoe fijn is het dat we u weer even kunnen zien en gedag kunnen zeggen, hoe
fijn is het dat u even in de klas kunt kijken waar uw kind mee bezig is? Wij zijn er blij
mee!
- De ouders van de groepen 1/2a en 1/2d mogen via de voordeur weer naar buiten.
Dit zorgt voor goede doorstroom.
- Het kleuterplein gaat open vanaf 8.20 uur, zoals we dat ook voor corona deden.
Kinderen van de bovenbouw zijn vanaf 8.15 uur welkom op het plein. Zij gaan om 8.25
uur naar binnen.
- Gesprekken vinden weer fysiek op school plaats.
- Per 18 februari wordt de isolatieduur voor mensen met corona verkort naar minimaal 5
dagen. Voorwaarde is wel dat de betreffende persoon 24 uur klachtenvrij is.
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Het advies aan leerlingen in groep 6,7 en 8 om minimaal 2 keer per week een zelftest
te doen blijft gehandhaafd. Vanaf 1 maart komen er ook zelftesten voor de
onderbouw beschikbaar. Deze kunt u bij Mirelle aanvragen via social schools.
Met carnaval mag u blijven kijken naar het feest op het kerkplein.

Nieuwe thema
We gaan de komende periode leren en beleven met het thema ‘vieren en herdenken’. De
groepen gaan vanuit verschillende invalshoeken aan de slag met dit onderwerp. Religies,
culturen, vlaggen en feesten, het komt allemaal voorbij. We sluiten dit op 20 april gezamenlijk
af. U hoort hier later nog meer over.
Bij dit thema koppelen we ook cultuur eraan. De leerkrachten van de kleuterbouw hebben
zelf een workshop dans gehad en gaan de opgedane kennis toepassen in lessen. In groep 35 en 6-7 krijgen de kinderen een workshop dans aangeboden, met als thema ‘celebrate’,
wat weer een link is met ons thema. Voor groep 8 bewaren we de workshop ter
voorbereiding op de musical.
Verkeersveiligheid
We willen u weer even herinneren aan de verkeersregels die we hebben rondom de school:
- U rijdt stapvoets in de Kerklaan.
- Parkeren in de vakken.
- Fietsers en voetgangers hebben voorrang, auto’s komen daarna.
- Niet parkeren aan de Kerklaan.
- Kiss en ride kan het beste voor de geparkeerde auto’s zodat er geen opstopping ontstaat.
- Niet inrijden vanaf de Martinusweg.
- Blijf rustig en spreek elkaar aan.
Luxeverzuim
Er komen soms aanvragen binnen die vallen onder het kopje luxeverzuim. Een weekendje
weg, een paar dagen extra vakantie. Er wordt voor deze dagen geen toestemming
gegeven. We zijn hier als school duidelijk in. We treden actief op in geval een afkeuring niet
wordt geaccepteerd. Dit betekent dat ik, indien geen toestemming, het zal doorgeven aan
de leerplichtambtenaar.
Waarom? We hebben in Nederland de leerplicht en is het mijn plicht als directeur om deze te
handhaven. Kinderen verdienen onderwijs. Ik vertrouw erop dat ouders en school hier samen
voor zorgen en zich aan de afspraken houden.
Er zijn uitzonderingen voor verlof. Deze zijn te vinden op de website. Dit kan bijvoorbeeld een
bruiloft zijn of een 25-jarig huwelijksfeest van opa en oma. Twijfelt u over een aanvraag, dan
mag u natuurlijk altijd contact opnemen.
Er zijn een aantal studiedagen/ vrije dagen voor de kinderen gepland op maandag of
vrijdag. Maak daar gebruik van voor een weekendje weg!
Bericht van de jeugdverpleegkundige
Door de Coronapandemie hebben we nog niet alle gezondheidsonderzoeken bij de
kinderen kunnen doen. Het uitvoeren van de gezondheidsonderzoeken is een wettelijke taak
en om hieraan te voldoen hebben we het volgende aangepast:
•

•
•

De oogmeting, gehoorscreening en het meten en wegen van de kinderen tussen 4⅟25 ½ jaar worden, anders dan voorheen, uitgevoerd door de assistente
jeugdgezondheid. Dit onderzoek vindt plaats in school. Ouders zijn hierbij niet
aanwezig, zij worden hier vanzelfsprekend over geïnformeerd. Hen wordt
toestemming gevraagd dit onderzoek uit te mogen voeren. Bij bijzonderheden
kunnen kinderen en hun ouders alsnog worden opgeroepen door de
jeugdverpleegkundige of jeugdarts;
In groep 6 worden de kinderen gewogen en gemeten, zoals gebruikelijk;
De leefstijl les in groep 7 wordt tot de zomer niet gegeven, net als KinderrechtenNU.

Adres:
Kerklaan 12
7391AN Twello

Contact:
T (0571) 271408
administratie@martinustwello.skbg.nl

Internet
http://martinustwello.skbg.nl

We hopen dat we na de zomer weer de dienstverlening kunnen bieden, die u van ons
gewend bent. Onze jeugdgezondheidsmedewerkers zullen er alles aan doen dit mogelijk te
maken.
Op onze website https://www.ggdnog.nl vindt u meer informatie.
Oproep van de leerlingenraad!

Namens de kinderen van de
leerlingenraad van de
Martinusschool Twello.
We hebben een flessenactie om
geld op te halen voor ons
schoolplein. Met dat geld kunnen
we nieuwe dingen kopen voor ons
schoolplein. Je kan meehelpen!
Elk flesje helpt een stukje mee. Je
kan altijd je flessen inleveren in
de bak bij onze school.

Even voorstellen
Hoi! Mijn naam is Dagmara van Beek. Ik ben 23 jaar oud en ik woon
in de Posterenk. Ik zit op de Pabo op het Saxion in Deventer. Wellicht
kennen sommigen van jullie mij al vanuit de Sport BSO of mijn stage
in het schooljaar 2017-2018 bij de kleuters. Op dit moment ben ik
bezig met mijn afstudeerfase (lio). Elke maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag ben ik in groep 1-2D aanwezig . Op dit
moment leer ik de kinderen kennen en geef ik enkele lessen,
uiteindelijk zal ik alle lessen gaan geven. Ik heb het erg naar mijn zin
en ik kijk uit naar het aankomende leuke en leerzame halfjaar!

Datum:
17-02-2022
24-02-2022
25-02-2022
28-02-2022 t/m 0403-2022
10-03-2022
17-03-2022
24-03-2022
25-03-2022
31-03-2022
01-04-2022
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Agenda
Gebeurtenis:
13:45-14:30 uur Swim2Play groepen 5
13:45-14:30 uur Swim2Play groepen 5
Carnaval, groep 1 t/m 4 12:30 uur vrij
Voorjaarsvakantie
13:45-14:30 uur Swim2Play groepen 5
13:00-13:45 uur Swim2Play groepen 7
13:00-13:45 uur Swim2Play groepen 7
ANWB Streetwise
ANWB Streetwise
13:00-13:45 uur Swim2Play groepen 7
Studiedag, alle kinderen vrij
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