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Nieuwsbrief  9 

 
Vanuit de directie 
Team 
Ondanks ziekte hier en daar hebben we het redelijk goed kunnen opvangen allemaal en gaan we goed 
de vakantie in. 
Juf Kim (groep 7a) is zwanger! Heel leuk nieuws, en we wensen haar een goede 
zwangerschapsperiode. 
Juf Mandy (groep 3b) heeft morgen met de groep een klein feestje omdat ze na de meivakantie niet 
voor de groep mag in verband met zwangerschap en corona.  
12 april hebben we gevierd dat juf Marga 40 jaar in het onderwijs zit. Dit was een feestelijke dag met 
een ijsje voor elk kind! 

 

Corona en testen 
Als uw kind klachten heeft, dan houdt u uw kind thuis en kunt u ervoor kiezen om het te laten testen. 
Dit mag niet met een zelftest.  
Zelftesten zijn alleen voor mensen zonder klachten. Wie klachten heeft, moet een professionele test 
af laten nemen, bij de GGD of een commerciële aanbieder. 
Houd hier dus rekening mee! 
Bij twijfel of vragen kunt u altijd contact opnemen met school of de GGD.  
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Studiedagen 2021-2022 
De studiedagen zijn als volgt vastgesteld: De kinderen zijn deze dagen vrij. 
 

Woensdag  8 september 

Dinsdag 5 oktober 

Vrijdag 29 oktober 

Maandag 6 december 

Vrijdag 24 december 

Woensdag 16 februari 

Vrijdag 1 april 

Donderdag 23 juni 

 
Methodes 
We hebben afgelopen weken twee nieuwe rekenmethodes uitgeprobeerd. We evalueren deze de 
komende tijd om een beslissing te maken. 
Na de meivakantie gaan we lessen geven uit “ Hemel en aarde”. Dit is een levensbeschouwelijke 
methode. We werken nu met “Trefwoord”, echter alleen voor Kerst en Pasen. Verder vullen we het 
zelf in. Hemel en Aarde heeft 1 les per week. Soms is dit een bijbelverhaal, een overdenking, een 
gedicht, iets om over te praten met elkaar.  
 
Kamp/ musical 
Er is nog veel onbekend over kamp en de musical voor groep 2 en 8. Als de coronamaatregelen 
versoepeld worden zoals de overheid aangeeft, dan geeft dat ruimte voor deze activiteiten. Zo niet, 
dan zullen we moeten accepteren dat dit niet mogelijk is. We houden hierin nauw contact met MR, 
bestuur en GGD.  
 
Leerlingentevredenheid en oudertevredenheid 
Onlangs hebben de kinderen uit groep 6-8 een leerlingenvragenlijst ingevuld om de tevredenheid te 
peilen. 
Dit hebben de ouders ook gedaan.  
Dit zijn de resultaten: 

 Gemiddelde cijfer alle 
onderdelen 

Rapportcijfer 

Leerlingen 8,3 (vorige keer 8,1) 8,5 

Ouders 8,3 (vorige keer 8,0) 8,3 

 
De gehele uitslag is te vinden op Rooms Katholieke Basisschool Martinus (Twello) | Scholen op de 
kaart onder het kopje tevredenheid.  
De resultaten zijn besproken met de MR. Kinderen en ouders geven een redelijk overeenkomstig 
beeld. Dat is goed. We werken er elke dag aan om dit mooie resultaat in ieder geval te behouden 
maar ook te verbeteren.  
 
Vorig jaar gingen we na de meivakantie weer open met halve klassen, na 6 weken Lockdown.  
We denken er met het team nog geregeld aan terug.  
Nu gaan we na een gezellige dag Koningsspelen samen de vakantie in. We hopen op 10 mei alle 
kinderen weer gezond en blij terug te zien!  
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Joepie allemaal geslaagd! 
Op 15 april hebben alle 31 leerlingen hun typediploma mogen ontvangen van de type-juf. 
Carlijn, Lieke, Timo, Luc, Jenthe, Nena, Tess, Thomas, Fem, Gijs, Xande, Lise, Merle, Nikki, Jesse, Bo, 
Guus, Esmee, Jurre, Sven, Ise, Imke, Elin, Rosanne, Angel-rose, Jitske, Lisa, Jamie, Pelle, Minke en Bas, 
van harte gefeliciteerd! 
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Agenda 

Datum: Gebeurtenis: 

23 april Koningsspelen 

24 april t/m 9 mei Meivakantie 

10 mei  Weer naar school 

13 mei  Hemelvaartsdag, alle leerlingen vrij 

14 mei Alle leerlingen vrij 

20 mei Nieuwsbrief 9 

21 mei Studiedag, alle leerlingen vrij 

 
Bijlage: Voorst Actief on Tour mei 2021 

http://martinustwello.skbg.nl/

