23 september 2021
Nieuwsbrief 2
Team
Juf Erna is geopereerd aan haar heup en werkt al weer een aantal uren per dag. De prognose is dat zij
na de herfstvakantie weer volledig aan het werk is.
Coronamaatregelen
De versoepelingen gaan verder en vanaf 25 september gaat de 1,5 meter afstand eraf. Dit betekent
voor ons het moment dat we weer meer ouders welkom kunnen heten in de school.
Vanaf maandag 27 september 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 kunnen nu echt om 8.30 uur starten.
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 1/2 a 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.
Door de versoepelingen mag u bij de kennismakingsavonden ook samen komen als ouders. We
houden wel de huidige werkwijze aan van 2 sessies, maar u bent dus beide welkom.
Verder is bekend geworden dat in geval van een positief geteste leerling, de groep niet meer in
quarantaine hoeft. Hier kunnen wel uitzonderingen op worden gemaakt door de GGD.
Kinderboekenweek
In de bijlage vindt u een brief over de Kinderboekenweek. Naast dat we allerlei leuke activiteiten doen
in de klassen, houden we ook weer een kinderboekenmarkt op 6 oktober. We hebben er zin in!
Kids top-20
De kinderen van groep 6 en 7 doen mee met de Kids top-20. Dit wordt uitgezonden op 2 oktober om
8.10 uur op NPO Zapp. Kijken allemaal!
Verkeer
We willen u weer even herinneren aan de verkeersregels die we hebben om 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.
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Nieuw logo
We vonden het tijd worden voor een nieuw logo, dat eigentijds is en
symboliseert wat we belangrijk vinden. Teun Stroeve, vader van Mannes
en Otis (en Bent die net van school is) heeft voor ons dit logo
ontworpen. De hand staat voor Martinus. Hij stak zijn hand uit naar de
armen. Wij helpen elkaar. Daarnaast zie je verschillende poppetjes. We
doen het samen! En we staat voor inzet, handen uit de mouwen. Je ziet
er zelfs nog een M van Martinus in bij de twee bovenste ‘vingers’. Alle
kinderen hebben een rugtasje ontvangen die ze bijvoorbeeld voor de
gymspullen kunnen gebruiken. Daarnaast zit er een leuk kaartje bij met
een prijsvraag. We hebben gisteren de vlag gehesen met het logo erop
en hem zo samen onthuld.

Studiedag
In een van de nieuwsbrieven van vorig schooljaar is een foutje geslopen in de planning van de
studiedagen. Hierin stond dat er een studiedag is op 29 oktober, maar dit moet 1 november zijn. Onze
excuses voor het ongemak.
Schoolreisjes
Groep 1-6 is deze week op schoolreisje geweest. Wat was dat een fijne dag voor iedereen en we zijn
dankbaar dat dit weer mogelijk was. Als bonus hadden we ook nog heerlijk weer!
Datum klusgroep
De volgende klusochtend staat gepland op 9 oktober. We hopen op mensen die eenmalig of vaker
willen helpen! Ook moeders zijn van harte welkom!! Het is van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Versiergroep
De versiergroep kan nog wat nieuwe mensen gebruiken. Vindt u het leuk om de school van binnen leuk
aan te kleden, passend bij een thema of de seizoenen? Dan horen we dat graag. Het is een kleine
moeite en maakt de school supergezellig.
Schoolspot
Schoolspot is de ICT-webwinkel voor medewerkers en ouders van kinderen in het (speciaal)
basisonderwijs. U kunt hier met hoge kortingen software, clouddiensten, hardware en andere ICTgerelateerde producten bestellen. Klik op de link voor meer informatie en doe er uw voordeel mee!
https://www.schoolspot.nl/media/mageworx/downloads/attachment/file/k/e/kennen_jullie_schoolspot
_al.pdf
Luizencontroles
In de coronatijd deden wij geen luizencontroles. En eigenlijk hebben we het ook niet gemist. We vinden
het vooral de verantwoordelijkheid van ouders om kinderen regelmatig te controleren. Als er luizen zijn
geconstateerd, dan geeft u dit aan ons door. Wij zorgen dan dat andere ouders uit de klas op de
hoogte worden gesteld, zodat zij hun eigen kind kunnen controleren. Mocht er echt een uitbraak zijn
die niet onder controle te krijgen valt, dan kunnen we alsnog incidenteel een controle op school
uitvoeren. We rekenen op uw medewerking!
Sponsorzwemmen
Door corona is een deel van de actie van Martinusdag 2020 niet uitgevoerd. Het sponsorzwemmen is
niet in alle groepen gelukt. Aangezien er al weer bijna een nieuwe Martinusdag is, gaan we dit niet nog
inhalen. U kunt er voor kiezen het geld terug te geven aan de sponsors als u het nog thuis hebt liggen.
Het geld wat we hebben ontvangen maken we alsnog over aan Beat Batten. U mag ook het geld
alsnog inleveren, zodat we dat ook overmaken.
Centen voor instrumenten
Deze actie was een groot succes. We hebben als school rond de 2300 euro contant opgehaald.
Daarnaast is met de 3 scholen samen nog 800 euro opgehaald via de QR code. We hebben van de
gemeente ook nog een subsidie ontvangen namens de 3 scholen van 4000 euro. Zo hebben we op
een mooie manier het bedrag opgehaald wat nodig is om de komende jaren weer op mooie
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instrumenten muziekles te krijgen! Iedereen bedankt voor de bijdrage. Bovendien hebben we genoten
van de superleuke optocht door het dorp!
Verlof
Hieronder nogmaals de richtlijnen voor het verlenen van verlof.
Het kan voorkomen dat er omstandigheden zijn waardoor u buiten de weekenden, vakanties en vrije
dagen toch extra verlof wilt hebben.
Deze omstandigheden (beschreven in art. 11 van de leerplichtwet) kunnen zijn:
Huwelijk van bloed - of aanverwanten;
Gezinsuitbreiding;
Ernstige ziekte van gezinsleden;
Een huwelijks - of ambtsjubileum van bloed – of aanverwanten;
Wanneer de vakantieregeling van het bedrijf of de instelling waar u werkt het niet
mogelijk maakt binnen de normale schoolvakanties, vrij te nemen.
Wanneer er sprake is van kleine zelfstandigen, die tijdens geen van de schoolvakanties, zelf op
vakantie kunnen;
Noodzakelijk verlof op grond van medische - of sociale indicatie van één van de gezinsleden.
In beperkte mate heeft de directeur de bevoegdheid om bovenstaand verlof te geven. U dient
daartoe een verlofaanvraag in te vullen via Social Schools. Dit i.v.m. registratie en verantwoording naar
de onderwijsinspectie. Bij uitzondering moet overlegd worden met de leerplichtambtenaar.
Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u
schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen.
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar, wordt
gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te
melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.
Even voorstellen
Hoi,
mijn naam is juf Evelien en sinds dit schooljaar ondersteun ik het team
van de Martinusschool. Ik ben 40 jaar en woon samen met mijn vriend
en drie kinderen in het mooie, gezellige Klarenbeek.
Hiervoor heb ik 18 jaar met ontzettend veel plezier als leerkracht in
Deventer gewerkt. De laatste jaren was ik werkzaam in de groepen 7
en 8 en hield ik me vooral bezig met dynamische groepen. Ik had het
enorm naar mijn zin, maar het kriebelde om toch wat dichterbij huis
te gaan werken. Zo fijn dat deze mogelijkheid er nu is gekomen op de
Martinusschool.
Dit schooljaar ondersteun ik de leerkrachten in de groepen 5a, 6a en
7a vanuit de NPO-gelden. Dit geld is door de overheid ter beschikking
gesteld om de achterstanden opgelopen tijdens Corona, aan te
kunnen pakken. In de groepen 5a en 6a betekent dit dat ik een
dag voor de klas sta, zodat de leerkrachten zelf meer ruimte krijgen om met leerlingen te werken. In
groep 7a verzorg ik de R.T. voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. Daar
tussendoor ondersteun ik in de klas bij verschillende lessen, zoals de rekenles. Een mooie, dankbare klus
voor dit schooljaar!
Ik ben super gestart en heb alle vertrouwen in een fijn schooljaar. Hopelijk lukt het om ouders en
leerlingen snel te leren kennen. Tot snel!
Groeten Evelien Volkering
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Gegroet ouders/verzorgers van de Martinus,
Ik ben Lars van den Berg, 24 jaar en wonend in Apeldoorn.
Na vier jaar studeren heb ik voor de zomer mijn pabo-diploma mogen
ontvangen.
Dit schooljaar ben ik begonnen als enthousiaste leerkracht van groep
5A.
Naast het lesgeven, geniet ik van de gezelligheid met vrienden en speel
ik graag een potje tennis/voetbal.
Ik kijk uit naar een mooie tijd op de Martinus!
Groeten,
Meester Lars (de tweede)

Beste ouders,
Jullie zullen mij vast al wel gezien hebben op het schoolplein. Ik zal mezelf even
voorstellen: Mijn naam is Hannah de Groot en ik zit in het laatste jaar van de
mbo opleiding Onderwijsassistent. Ik loop stage in groep 1/2D op maandag,
dinsdag en later in het schooljaar ook op woensdag. Ik woon in Nijbroek en
naast mijn opleiding ben ik actief bij scouting, kook ik graag en ben ik veel
creatief bezig met onder andere handwerken en tekenen.
Groetjes Hannah

Datum:
23-09-2021
24-09-2021
27-09-2021
04-10-2021
05-10-2021
18 t/m 22-10-2021

Adres:
Kerklaan 12
7391AN Twello

Agenda
Gebeurtenis:
Nieuwsbrief 2
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf en kennismakingsavond groep 1 t/m 4
Kennismakingsavond groep 5 t/m 8
Studiedag
Herfstvakantie

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

Internet
http://martinustwello.skbg.nl

