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Bijlagen
- Flyer Carnavalsfeest
- Droge voeten tour Woudagemaal

Agenda
Datum
18 feb. t/m 22 feb.
5 maart
11 t/m 15 maart
13 maart

Activiteit
Voorjaarsvakantie
Carnaval
Week van de BMS
Open Dag

Tijd

Personele zaken
Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Staking
Zoals u wellicht heeft gehoord, zal er op 15 maart 2019 wederom gestaakt worden in het onderwijs.
Deze keer doet niet iedereen aan deze staking mee, omdat er nog onderhandelingen gaande zijn. Dat
wil echter niet zeggen dat de problemen inmiddels niet groot zijn en nog groter zullen worden!
Op veel scholen zijn er al meerdere keren groepen kinderen naar huis gestuurd en wordt de druk op
de wel aanwezige leerkrachten groter door het verdelen van kinderen over andere groepen.
Tot op heden hebben wij gelukkig nog geen kinderen naar huis hoeven sturen omdat onze eigen
mensen het hebben opgevangen. Er zijn niet/nauwelijks invallers beschikbaar om te komen werken.
We informeren u na de Voorjaarsvakantie hoe deze stakingsdag invulling krijgt op onze school.

Kwaliteitsonderzoek
Afgelopen weken heeft u de enquête kunnen invullen om uw mening te geven over school. Dat heeft
30% van de ouders gedaan. Wij danken u daar hartelijk voor.
Daarnaast heeft 91% van de kinderen en 100% van de leerkrachten en management de enquête
ingevuld. Samen zal dit een beeld geven over onze school en ons onderwijs.
Samen met leden van de MR en SAC gaan we de uitslag analyseren. Zoals eerder aangegeven zullen
deze analyses meegenomen worden in de ontwikkeling van het nieuwe Schoolplan 2019 – 2023.

Schoolplan 2019 – 2023

In deze periode wordt het nieuwe schoolplan 2019 – 2023 geschreven. De uitslagen van de enquête
nemen we hierin mee. Daarnaast zal de input uit het team, de MR en SAC en uit het ouderpanel
komen. Wanneer de contouren van het plan zichtbaar worden, zullen wij u hier in deze Nieuwbrief
verder informeren.

Vanuit de SAC
Het afgelopen schooljaar heeft de SAC voor de eerste maal een ouderpanel georganiseerd, destijds
was het thema ‘communicatie’.
Inmiddels zijn meerdere adviezen door het team en de directie opgepakt. Een van de adviezen was:
onderzoek de mogelijkheden voor een app, waarbij makkelijker gecommuniceerd kan worden tussen
ouders en school. Heel blij zijn we dan ook met het besluit van het team om hierin mee te gaan. Na
onderzoek is gekozen voor de app ‘Social Schools’. In deze app kan alle communicatie binnen de
St.Martinus plaatsvinden, of het nu gaat om informatie vanuit de klas, vanuit de directie, over een
uitstapje of over de 10-minutengesprekken. Rixt heeft toegezegd te zorgen dat deze app zo snel
mogelijk geïmplementeerd gaat worden. Hier zijn wij erg blij mee! Te zijner tijd zullen jullie hierover
meer informatie ontvangen.
Ook dit jaar willen we jullie graag van harte uitnodigen om mee te denken in een éénmalig
ouderpanel. Terwijl het team druk bezig is met het opfrissen van de Dalton-waarden in de lessen en
binnen de school, willen wij graag samen met jullie kijken naar de inrichting van het schoolplein. Heb
je ideeën, plannen, wensen, mitsen en maren? We horen graag van je! Iedereen die belangstelling
heeft om mee te denken is van harte welkom om donderdag 4 april om 20.00 aan te schuiven bij
onze brainstormsessie.
Graag horen we vooraf of je wilt aanschuiven, zodat weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Een mailtje kan gestuurd worden naar plien77@hotmail.com. Ook kan je Sijtske Deinum, Manon de
Jong, Anne Ferkinghoff of Paulien Stollmeijer aanschieten op het plein om je aan te melden. We
hopen op veel input vanuit de ouders!

(Prenten)boek cadeau
Alle kinderen van de BMS krijgen dit schooljaar weer een (prenten)boek cadeau. Hier zijn wij weer
zeer blij mee en we danken de BMS dan ook voor dit gebaar!
In groep 5 t/m 8 is dit “Kruistocht in spijkerbroek”. De groepen 1 t/m 4 ontvangen “Kikker is kikker”.
De boeken voor de bovenbouw hebben we inmiddels ontvangen en deze zijn aan de kinderen
uitgedeeld. De boeken voor groep 1 t/m 4 ontvangen we in april. Zodra we ze binnen hebben, delen
wij ze uit. We wensen de kinderen veel leesplezier toe!

Carnaval
In de bijlage vindt u de flyer voor het Carnavalsfeest.

Week van de BMS
Van 11 t/m 15 maart vindt de ‘Week van de BMS’ plaats. Er zullen dan verschillende activiteiten
plaatsvinden op alle 32 scholen van de BMS. Eén onderdeel daarvan is de

Open Dag op woensdagochtend 13 maart
Op deze dag bent u allen – jong/oud, ouders/verzorgers, pakes/ beppes, opa’s/oma’s,
oppas/dorpsgenoot – van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school. Verdere informatie
volgt nog.

We wensen iedereen een hele fijne vakantie toe!

