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Nieuwsbrief 4   
 
Team 
Het team is vol energie aan het werk in de klas deze weken om een mooie sinterklaastijd en kersttijd 
ervan te maken. Juf Alice is alweer 3 ochtenden aan het werk en ook juf Liesje is werkzaam in groep 5a 
op de ochtenden. Juf Nonky is nog herstellende en we hopen haar snel weer te zien.  
 
Sinterklaas en kerst 
Vanwege de coronamaatregelen vieren we dit jaar sint en kerst alleen met de kinderen. De intocht is 
ook alleen met de kinderen. Dit betekent dat het niet de bedoeling is dat u 4 december blijft wachten 
op de intocht. We zorgen voor goede beelden van de aankomst die we met u delen zodat u toch kunt 
meegenieten van dit feest.  
Ook kerst is dit jaar wat anders. We vieren kerst onder schooltijd om het aantal reisbewegingen zo 
min mogelijk te houden. U hoort nog wat er precies gaat gebeuren. 
De OR helpt achter de schermen mee met alle activiteiten, waarvoor grote dank.  
De versiergroep heeft de school in de avonduren weer gezellig gemaakt.  
De MR denkt mee beleidsmatig over de keuzes die we als school maken.  
Zo draagt iedereen bij om het veilig en goed te laten verlopen deze decembermaand.  
 
Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma 
Onlangs hebben wij van de overheid een subsidie ontvangen. Deze subsidie is bedoeld voor het 
organiseren van een inhaal- en ondersteuningsprogramma vanwege opgelopen achterstanden door 
de Corona lockdown in het voorjaar.  
Wij hebben besloten om deze gelden in te zetten voor kinderen die extra begeleiding nodig 
hebben bij het technisch lezen en extra hulp algemeen in de groepen 3 en 4.  
De ouders van de kinderen die deelnemen aan het leesprogramma zijn reeds geïnformeerd. 
 
Materiaal 
Soms ontvangen wij van ouders leuke spullen die we goed kunnen gebruiken op school zoals boeken, 
een verrijdbare tv of diensten zoals een keer ergens iets ophalen. We willen deze (groot)ouders hier 
hartelijk voor bedanken!  
 
Schoolplein 
Binnenkort wordt het bovenbouwplein een stukje mooier. Het leuke is dat de ideeën in de 
leerlingenraad zijn ontstaan.  Er is al belijning gemaakt bij het voetbalveldje. Er komt binnenkort nog 
een basketbaldoel en bij het voetbalveld komen nieuwe doeltjes. De oude doeltjes komen op het 
kleuterplein. De klusgroep heeft de voorbereidingen gedaan waardoor we geld hebben uitgespaard. 
Hartelijk dank!  
 
Overblijfouders 
We hebben al 1 ouder erbij! Kim Knijn heeft zich bereid gevonden om mee te helpen tussen de 
middag. We kunnen nog wel een ouder gebruiken, dus wie meldt zich nog meer aan?   
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Vanuit de ouderraad 
Toelichting financieel overzicht 2019-2020  
Op 14 oktober jl. heeft de kascommissie het financieel overzicht van het afgelopen schooljaar 
beoordeeld en goedgekeurd. Deze keer bestond de kascommissie uit Marjolijn Strunk en Martijn 
Huisman. Bij deze wil ik jullie beide bedanken voor jullie tijd en interesse.  
  
Het eindresultaat van het afgelopen schooljaar is € 656 positief. 
Dit schooljaar zijn er een aantal activiteiten niet doorgegaan vanwege Corona. Daardoor hebben we 
minder uitgaven gehad.  
Voor mij is nu het moment om het stokje van de rol van penningmeester over te dragen aan Dick van 
Schaik.  
 Karin Lammers-Dijkstra 
penningmeester Ouderraad Martinusschool 
 
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. 
 
Schoolfotografie 
Enige tijd geleden zijn de inlogkaarten uitgedeeld om de schoolfoto’s van uw kind(eren) te bestellen. 
Mocht u het nog niet gedaan hebben, in de bijlage een bericht van Photo Lécole. 
 
De versiergroep aan de gang…… 
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Agenda 

Datum: Gebeurtenis: 

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

23-11-2020 13:00-13:30 Sponsorzwemmen groep 8 

25-11-2020 Pietenmorgen groep 1-2 

26-11-2020 13:00-13:45 Swim2Play groep 8 

30-11-2020 Studiedag, alle leerlingen vrij 

04-12-2020 Sinterklaas, onderbouw 12:30 vrij 

17-12-2020 Kerstviering 
Nieuwsbrief 

18-12-2020 Hele school ’s middags om 12:30 vrij 

19-12-2020 t/m      
03-01-2021 

Kerstvakantie 
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