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Team
We zijn weer gestart allemaal!
Alice van de administratie is voor langere tijd afwezig. Zij ondergaat medische behandelingen voor
geconstateerde borstkanker. We wensen haar heel veel sterkte.
Juf Erna is herstellende van een heupoperatie en staat nog niet voor de groep. Ze is er wel af en toe.
Juf Kristel en juf Fieke vervangen haar.
Juf Liesje werkt twee ochtenden in de ondersteuning. De dubbeldagen worden ingevuld door juf Kristel
en juf Evelien. Dit betekent concreet dat Kristel de komende weken op vrijdag naast juf Emma staat, juf
Evelien op maandag bij juf Michelle, op dinsdag bij juf Mandy D. en op vrijdag bij meester Lars vd B.
Wat een zorg in heel het land is, is het lerarentekort. We merken dit niet direct op school, doordat er
veel leerkrachten zijn die wel een keer extra willen werken, Maar het wordt wel steeds krapper. We
hopen het met elkaar elke keer weer op te lossen, en we zullen altijd de eerste dag opvangen.
Mocht het niet lukken om een leerkracht voor de groep te vinden, dan informeren we u tijdig, minimaal
een dag van tevoren.

Overblijfouders gezocht!
We hebben nog genoeg mensen, maar de reservelijst is leeg! Wie wil af en toe inspringen bij het
overblijven tegen een vergoeding? Graag doorgeven aan Carla. c.woudstra@skbg.nl
Verkeer
Hierbij nogmaals de verkeersregels, kracht van de herhaling!
1. Parkeren in de beschikbare vakken, op de Martinusweg of de parkeerplaats bij Voorwaarts
2. Stapvoets rijden
3. Fietsers hebben voorrang
4. NIET parkeren op de Kerklaan
Verlof
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!
AVG
Hierbij weer wat informatie over het geven van toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal.
Social Schools biedt hiervoor een module 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.
Studiedag
Aankomende woensdag hebben wij onze eerste studiedag. We besteden de ochtend aan het
voorbereiden van ons schoolthema ‘de wereld van werk’. We doen dit met de methode GO!
Adres:
Kerklaan 12
7391AN Twello

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

Internet
http://martinustwello.skbg.nl

GO staat voor Geintergreerd Onderwjis. Dit betekent dat de vakken geschiedenis, aardrijkskunde,
techniek, natuur en burgerschap samenkomen in dit thema. Daarnaast voegen we zelf lessen muziek
en creatief toe. We worden hierin begeleid. Het werken met GO! is kerndoeldekkend. Elke 2 jaar komt
het thema weer terug. Kinderen krijgen zo 4 keer in hun basisschooltijd het thema aangeboden, elke
keer vanuit een verdiepende invalshoek. Het eerste thema sluit prachtig aan bij de Kinderboekenweek.
’s Middags gaan we het hebben over gedrag. Hoe voer je een goed klassengesprek, hoe geef je
kinderen op een fijne manier tips en complimenten. Hoe maak je er kinderen bewust van dat zij
verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag, dat ze een keuze hebben? Het is ook belangrijk om het
hier als team over te hebben zodat we zoveel mogelijk dezelfde taal spreken.
Klassenouders
Voor sommige groepen zijn we nog op zoek naar klassenouders. U bent dan contactpersoon voor de
leerkracht als er bijvoorbeeld iets geregeld moet worden. Heeft u hier interesse voor? Dan kunt u dit
aangeven bij de groepsleerkracht.
Startgesprekken
U heeft gisteren een bericht ontvangen over de startgesprekken. Deze zijn verplicht voor groep 3-8. U
kunt zich intekenen vanaf morgenavond 18.00 uur. We kijken uit naar de goede gesprekken over uw
kind!
Informatieavonden
Als er geen strengere maatregelen komen, gaan we de informatieavonden op school houden. Voor
groep 1-4 is dit op 27 september, voor groep 5-8 is het voor groep 5-8. We doen dit in 2 sessies per
avond voor groep 1-4. Er is dan 1 ouder per gezin welkom. Bij gescheiden ouders zijn er 2 plekken
gereserveerd. We delen u alvast in, om te voorkomen dat er toch teveel mensen tegelijk zijn. U kunt dus
helaas zelf geen voorkeur aangeven.
In groep 5-8 hebben we voor een nieuwe opzet gekozen. U mag samen met uw kind komen. Uw kind
vertelt dan over wat hij/zij zoal doet in de klas en laat alles zien. Er is natuurlijk ook ruimte om vragen te
stellen aan de leerkracht. We doen dit in 4 sessies van een half uur. Ook deze tijden vullen we alvast
voor u in.
Als de roosters klaar zijn, ontvangt u de tijden van de leerkracht.
Schoolreisjes
Binnenkort gaan de groepen 1-6 op schoolreisje. U ontvangt hier een Wiscollect-betalingsverzoek voor.
Mocht er een specifieke reden zijn waarom u niet kunt betalen, dan kunt u hierover contact opnemen
met Mirelle via a.klunder@skbg.nl of even binnenlopen!
Komende week ontvangt u de ouderkalender met alle data voor dit schooljaar.
MR
We hebben onlangs afscheid genomen van Clemens Groot
Koerkamp als voorzitter van de MR. Zijn plek is opgevuld door
Rutger de Croon. We bedanken Clemens voor zijn jarenlange
inzet. Vanuit het team heeft juf Sylvia afscheid genomen in de MR.
Juf Annet gaat vanaf dit jaar in de MR, naast juf Kim en juf Liset die
er al inzaten.
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Centen voor instrumenten
Voor de komende 3 jaar muziek op school in Twello hebben de scholen: De Kleine Wereld,
Martinusschool Twello en de Wingerd samen met muziekvereniging Cadenza Twello de handen ineen
gestoken om muziekles op school voor de komende jaren een vast onderdeel van het onderwijs te
maken. We willen muziek door ontwikkelen en vakinhoudelijk naar een hoger plan willen brengen. Een
belangrijk onderdeel van het totale project zijn de ‘blaaskaken’. In een verloop van drie jaar krijgen de
kinderen in groep 3, 4 en 5 basisvaardigheden aangeleerd die horen bij het leren spelen van een
instrument, waarbij in groep 5 een groot slotconcert wordt gehouden. Voor al deze muzieklessen
hebben we veel instrumenten nodig. Om dit te kunnen realiseren lopen we gezamenlijk deze
sponsorloop.
Dit vindt plaats op 10 september om 13.30 uur in het centrum van Twello. De kinderen lopen in een
fanfare-optocht en spelen daarbij op zelfgemaakte instrumenten. Zij laten zich sponsoren door familie
en bekenden. We doen dit met groep 4,5 en 6. Groep 3 vinden we hier nog net te jong voor. Groep 6
heeft afgelopen jaar blaaskaken misgelopen, maar niet getreurd, het staat ook voor hen dit jaar op de
planning! Daarom lopen ook zij mee met de sponsorloop. We hopen op een mooi bedrag om op
goede instrumenten te leren spelen!
We zouden het leuk vinden als u volgende week langs de route komt kijken. De ouders van de groepen
die het betreft, ontvangen hier nog verdere informatie over.
Datum klusgroep
De volgende klusochtend staat gepland op 11 september om 9.00 uur. We hopen op mensen die
eenmalig of vaker willen helpen! Ook moeders zijn van harte welkom!!

Mad Science
Eerder hebben jullie al informatie gekregen over de naschoolse wetenschap en techniekcursus van
Mad Science die bij ons op school komt. De eerste les zal op 22 september plaatsvinden, en er is nog
plek! In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de inhoud van de cursus, maar
ook hoe je je hiervoor kunt aanmelden.
Typejuf
Zit je in groep 6, 7 of 8? Dan kun je je nog tot 16 september aanmelden voor de cursus Typevaardigheid
(en Word) bij de Typejuf. Eens in de twee weken is er een klassikale les, op de dinsdag- of
woensdagmiddag. Voor informatie en aanmelden: www.detypejuf.nl.
Maandelijks beluurtje Jeugdverpleegkundige
Ook dit schooljaar is de jeugdverpleegkundige weer telefonisch bereikbaar voor ouders die vragen
hebben over de gezondheid van hun kinderen. Daarbij kunt u denken aan vragen over lengte,
gewicht, oren, ogen en opvoeding. Het telefonisch spreekuur is iedere eerste maandag van de
maand. Voor meer informatie bekijkt u de bijlage van deze nieuwsbrief.

Agenda
Datum:
03-09-2021
08-09-2021
20-09-2021
21-09-2021
23-09-2021
24-09-2021
27-09-2021
04-10-2021
05-10-2021
18 t/m 22-10-2021
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