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14 oktober 2021 

Nieuwsbrief  3 

 

Team 

Na de herfstvakantie komt juf Milou weer terug in groep 1/2b. Juf Marjolein gaat vanaf dat moment 

leerlingbegeleiding geven aan leerlingen van groep 3-5.  

Juf Erna zit al bijna 40 jaar in het onderwijs. Officieel op 20 oktober, maar we vieren het vrijdag 29 

oktober. We maken er een mooie feestdag van.  

Juf Leonie is nu officieel met zwangerschapsverlof. Ze is over 2 weken uitgerekend.  

 

Onderwijs 

Het eerste thema ‘De wereld van werk’ loopt bijna ten einde. Het thema sluit mooi aan bij de 

Kinderboekenweek. Kinderen hebben geleerd over de geschiedenis van beroepen. Hoe werken we 

samen binnen beroepen, maar ook de verschillende sectoren die er bestaan. Vanuit geschiedenis, 

aardrijkskunde, natuur, techniek en burgerschap is het thema vormgegeven. 

Ouders hebben ook een belangrijke rol in dit thema. Er zijn al verschillende ouders geweest die verteld 

hebben over hun beroep of er is een uitstapje geweest naar een bedrijf. Super bedankt voor uw hulp 

om het onderwijs mooier te maken! 

Het volgende thema in november is ‘Wonen en bouwen’.  

Naast het thematisch onderwijs hebben we afgelopen weken aandacht besteed aan de gouden 

weken. Dit zijn de eerste weken van het schooljaar. We besteden veel aandacht aan de regels en 

routines, Welke afspraken maken we met elkaar.  Daarnaast doen we groepsvormende activiteiten. 

Dinsdag sloten we dit af met de kanjerdag. Samen in de hal hebben we elkaar laten zien wat we 

geleerd hebben. Daarnaast gaven we elkaar complimenten en deden we samenwerkopdrachten.  

 

Opbrengst centen voor instrumenten 

We hebben een hele mooie opbrengst van onze actie centen voor instrumenten. We hebben 

ongeveer 2300 euro contant opgehaald en nog een paar honderd euro via de QRcode. Samen met 

de subsidie die we ontvangen hebben (4000 euro) en de opbrengst van de Kleine Wereld en de 

Wingerd, hebben we bijna 9000 euro. Dit geld komt geheel ten goede aan nieuwe instrumenten voor 

het blaaskakenproject in groep 5.  

 

Oudergesprekken 

In november staan er weer oudergesprekken gepland. Dit zijn verplichte gesprekken voor groep 1-3. 

Voor de overige groepen is het op uitnodiging van de leerkracht. Neemt natuurlijk niet weg, dat als u 

de leerkracht graag wil spreken over uw kind, u altijd een afspraak kan maken.  

 

Klusochtend 

Afgelopen weken had ik een poll uitgezet over uw bereidheid om mee te helpen aan een beetje 

onderhoud. De meerderheid geeft aan bereid te zijn te helpen, maar dat de zaterdagochtend een 

lastig moment is. Deze informatie nemen wij mee in het overleg om nieuwe klusmomenten te creëren. 

Bedankt voor uw input! 

 

NPOgelden 

Gewoon nogmaals ter informatie: hoe zetten wij op school de NPO-gelden in (de subsidie van de 

overheid i.v.m. corona): 

We hebben door deze gelden meteen vanaf augustus een extra kleutergroep gemaakt, waardoor 

deze groepen relatief klein zijn zodat elk kind extra aandacht krijgt. 

Vanaf groep 3 heeft elke groep één dag per week 2 leerkrachten. Op deze dag krijgen kinderen extra 

hulp, hebben we kindgesprekken en kunnen leerkrachten tijd besteden aan lesvoorbereiding en 

overleg.  

In groep 3-8 is daarnaast nog extra tijd gecreëerd voor RT. 

 

Brandoefening 

Afgelopen dinsdag hielden wij een aangekondigde brandoefening. Dit hebben we vorig jaar niet 

gedaan vanwege de richtlijnen. Heel belangrijk om weer eens te oefenen dus. Kinderen leren het 

geluid herkennen en weten wat ze moeten doen. Elke klas kent een vaste brandrij. We hadden binnen 
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een paar minuten de hele school leeg. De verbeterpunten nemen we mee naar de volgende 

oefening.  

 

Voorst Actief 

In de herfstvakantie worden er door Voorst Actief weer leuke activiteiten georganiseerd. In de bijlage 

van deze nieuwsbrief vindt u hierover mee informatie.  

 

Even voorstellen 

 

 

Mijn naam is Leonie Klaasen, 25 jaar en woon samen met mijn vriend in Voorst.  

Na 5 jaar in de kinderopvang gewerkt te hebben was het tijd om mijzelf verder te  

ontwikkelen. Zo heb ik de opleiding AD Pedagogisch Educatief Professional  

afgerond. Het onderwijs kwam hier regelmatig aan bod en mijn interesse werd  

steeds groter. Ik doe nu de 2-jarige deeltijd pabo en zit momenteel in mijn tweede  

en dus laatste jaar. Van de keuze om de stap richting het onderwijs te maken heb  

ik nog geen moment spijt gehad. Momenteel loop ik met veel plezier stage in 

groep 3b. Ik hoop op een gezellige en vooral leerzame tijd op de Martinus.  

 

 

 

 

Agenda 

Datum: Gebeurtenis: 

14-10-2021 Nieuwsbrief 3 

18 t/m 22-10-2021 Herfstvakantie 

27-10-2021 Herfstpad groepen 1/2 

29-10-2021 Start inschrijving oudergesprekken 

01-11-2021 Studiedag, alle kinderen vrij 

04-11-2021 Nieuwsbrief 4 

11-11-2021 Martinusdag 

24-11-2021 Pietenochtend groepen 1/2 

03-12-2021 Sinterklaas, groepen 1 t/m 4 om 12:30 uur vrij  

06-12-2021 Studiedag 
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