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Agenda
Datum
Dinsdag 9 april
16 en 17 april
Donderdag 18 april
Donderdag 18 april
Donderdag 18 april
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april

Activiteit
Bibliotheek groep 3, 4, 5, 6
CITO Eindtoets groep 8
Luizencontrole
Herdenking Verzetsmonument
Witte Donderdag - Paasviering
Nieuwsbrief week 29
Goede Vrijdag – vrij

Tijd
‘s ochtends
‘s ochtends
13.00 uur
13.30 uur

Personele zaken
\

Social Schools in werking

In de vorige Nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over Social Schools en heeft u de koppelcode
voor uw kind ontvangen. Driekwart van de ouders heeft zich al aangemeld en dat is mooi, maar we
willen alle ouders via Social Schools kunnen bereiken! Wanneer iedereen zich heeft aangemeld, zal
communicatie hoofdzakelijk via Social Schools gaan. Dit is een snelle en veilige manier.
--> Mocht u zich nog niet hebben gekoppeld, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen?
--> Wellicht kunt u als ouders elkaar hier ook bij helpen/op attenderen?

Luizencontrole
In de vorige Nieuwsbrief heb ik u geïnformeerd over de aanwezigheid van luizen en het weer
opstarten van de controle op school. Er hebben zich een aantal ouders gemeld; fijn!
Gisteren zijn alle kinderen gecontroleerd. Het viel gelukkig erg mee qua aantal leerlingen.
De ouders van de kinderen waar luizen en/of neten zijn geconstateerd, ontvangen nu nog bericht van
de leerkracht. Donderdag 18 april wordt er opnieuw gecontroleerd in alle groepen.
We vragen alle ouders om zelf ook weer even scherp te zijn op de eventuele aanwezigheid van luizen
en daarnaast om meteen te handelen.
Voor meer informatie: zie https://www.rivm.nl/hoofdluis
Vanaf dit moment gaan we de controle weer structureel invoeren na elke vakantie. Dat betekent dat
na de Meivakantie direct controle plaatsvindt. Eén van de ouders wordt straks contactpersoon
namens de groep die de luizencontroles uitvoert (dat is nu eerst nog de leerkracht).
Wanneer er luizen geconstateerd worden bij uw kind, zal zij contact met u opnemen. Ook kunt u bij
haar terecht voor advies, mocht u vragen hebben over de behandeling.
Op deze manier proberen we zo spoedig mogelijk het probleem op te lossen. Mogen we rekenen op
uw medewerking?

Vanuit de SAC
Gisteravond zijn we met een kleine groep ouders aan het brainstormen geweest over de inrichting
van het schoolplein. Enkele ouders waren verhinderd, maar hebben wel input gegeven via mail of
mondelinge overdracht. Vooraf hebben de betrokken ouders geïnformeerd bij hun eigen kinderen.
Duidelijk is dat het schoolplein aan een flinke opknapbeurt toe is. De plannen en wensen zijn nog niet
concreet, we gaan hierover verder in gesprek met Rixt en zullen ook moeten gaan onderzoek of er
mogelijkheden tot subsidie zijn. Twee belangrijke pijlers zijn in ieder geval duidelijk geworden: meer
natuur en meer uitnodigend om de fantasie van onze kinderen te prikkelen.
We denken aan een heel andere indeling van het schoolplein, waardoor de ruimte optimaal benut
kan worden. Woorden die steeds genoemd werden zijn: meer groen, hout, zand, paadjes, touwbrug,
paaltjes, bomen, bosjes, heuvels. Twee plaatjes hebben we bijgevoegd ter inspiratie. We houden
jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Himmeldei
Vanochtend heeft groep 7/8 meegewerkt aan Himmeldei. Samen met de bovenbouw van de andere
scholen hebben ze Makkum weer een stuk schoner gemaakt. Zie Social Schools. Goed gedaan, Groep
7/8!

Cito Eindtoets groep 8

Dinsdag 16 en woensdag 17 april gaat groep 8 de CITO EIndtoets maken. Deze twee ochtenden zit
groep 7 bij juf Suzan in het stiltelokaal. Groep 8 kan zich dan in alle rust goed concentreren op de
toets. Hierbij wensen we de kinderen alvast veel succes toe!

Paasbroodje – van de OR
In verband met het Paasfeest zal de OR op donderdag 18 april tijdens de lunch een paasbroodje
verzorgen. De kinderen kunnen daar dan rekening mee houden ivm broodje minder mee.

Paasviering
Op Witte Donderdag – 18 april – vindt de Paasviering plaats op school. Ouders van groep 3 en 4 zijn
vanaf 13.30 van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Herdenking aan het Vallaat
Donderdagmiddag 18 april om 13.00 uur vindt met groep 7/8 de herdenking plaats bij het
Verzetsmonument aan het Vallaat. Iedereen is welkom hierbij aanwezig te zijn.

Scholenvolleybaltoernooi
Zaterdag 24 maart hebben er 2 teams meegedaan aan het Scholenvolleybaltoernooi. Naast dat het
leuk was, hebben ze het ook goed gedaan! Martinus 1 is als tweede geëindigd en Martinus 2 als
derde. Een geslaagde dag!

Koningsspelen
Na de evaluatie afgelopen schooljaar van de Koningsspelen is met de andere 2 scholen afgesproken
dat de scholen dit jaar niet meedoen aan de Koningsspelen.
De organisatie van de Koningsspelen heef ervoor gekozen om deze dag al op 12 april te houden
omdat de week erop het weekend van Pasen is en de week daarop de Meivakantie. Koningsdag is
pas op 27 april.
Wij vinden die 12 april een ongelukkig gekozen moment en kiezen ervoor om later in dit schooljaar
een sport-/spelmiddag te organiseren. U hoort hier uiteraard t.z.t. meer over.

