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Agenda
Datum
14 mei
17 mei
16 mei
21 mei

Activiteit
Bibliotheek groep 1/2 en 7/8
Bezoek Rijksmuseum groep 5 t/m 8
10-minutengesprekken
Bibliotheek groep 3/4 en 5/6

Tijd
11.00 uur
7.30 uur – 14.00 uur
11.00 uur

Personele zaken
Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Inloop ‘s ochtends vanaf 8.05 uur
Deze week zijn we gestart met de mogelijkheid van inloop ‘s ochtends. In de vorige Nieuwsbrief
hebben we u daarover geïnformeerd.

Schoolontwikkeling
In deze fase zijn we – team, MR, SAC, OR – bezig met de ontwikkeling van het nieuwe schoolplan. In
april hebben we een Inspiratiesessie gehad met bovengenoemde groep. Dit waren hele mooie
gesprekken. We hebben gesproken over de (Dalton)visie van de school en over de plannen voor de
komende 4 jaar op hoofdlijn. Dinsdagavond praten we hierover verder in de MR-SAC vergadering.
Ondertussen volgen we als team de Daltonopleiding – 23 mei is de volgende teambijeenkomst – en
zullen straks de eerste Daltonvernieuwingen ook zichtbaar worden.

Avondvierdaagse – van de OR

In de week van 20-23 mei is de avond4daagse. In de week van 6 mei hebben de kinderen het
inschrijfformulier meegekregen. Wilt u dit uiterlijk vrijdag 10 mei weer inleveren bij 1 van de
ouderraadleden als u kind meeloopt namens de St. Martinusschool?
De kinderen die zich hebben opgegeven om namens school te lopen, worden door de ouderraad
ingeschreven.
Na 10 mei is de inschrijving voor u zelf.

Bezoek Rijksmuseum groep 5 t/m 8

Vrijdag 17 mei gaan de kinderen van groep 5/6 en 7/8 naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Ze
volgen daar een workshop en krijgen een korte rondleiding.
De kinderen worden om 7.30 uur op school verwacht. De museumbus vertrekt kort daarna. In
verband met de reistijd zal de bus niet op laatkomers kunnen wachten.
--> Wilt u zorgen dat uw kind op tijd op school is? Hij/zij mag dit uitje niet missen!
We verwachten rond 14.00 uur op school terug te zijn. De kinderen mogen dan meteen naar huis.
Mocht de bus veel later terugkomen, dan wordt dit via Social Schools gecommuniceerd.
Eten en drinken
De kinderen nemen eigen fruit en lunch mee. Het is toegestaan in de bus te eten en drinken, niet in
het museum.

Schoolkaatsen
Op woensdag 12 juni 2019 wordt het Provinciaal Schoolkaatskampioenschap voor basisscholen
gehouden op ‘t Sjûkelân in Franeker. Aanvang 13.30 uur. Er is een wedstrijd voor jongensparturen (of
gemengde parturen, max. één meisje) en een wedstrijd voor meisjesparturen.
De Commissie heeft de medewerking van contactpersonen, of sportraden, die jaarlijks de
voorwedstrijden organiseren voor parturen van basisscholen.
Aan het aantal A-parturen dat naar de eindwedstrijd in Franeker mag is een maximum gesteld. Dit is
afhankelijk van het aantal deelnemende parturen aan de voorwedstrijden (geen d.e.l.).
Aan de voorwedstrijden mogen natuurlijk meerdere parturen van één school meedoen. Hier volgen
de data van de voorwedstrijden:
Jongens:
A-klasse: op woensdag 5 juni a.s. te Makkum aanvang: 13.30 uur.
B-klasse: op woensdag 5 juni a.s. te Makkum aanvang: 13.30 uur.
Meisjes:
Op woensdag 5 juni a.s. te Makkum aanvang: 13.30 uur.
Veldafmetingen:
Jongens A: veldlengte 44 m; perk 14 bij 3,5 m; opslaglijn op 18 meter
Jongens B: veldlengte 44 m; perk 14 bij 3,5 m; opslaglijn op 15 meter
Meisjes: veldlengte 40 m; perk 13 bij 3,5 m; opslaglijn op 15 meter
Parturen die willen deelnemen aan de voorwedstrijden kunnen zich tot uiterlijk woensdag 29 mei
melden bij de leerkracht. Wij zorgen dan voor de aanmelding bij de contactpersoon van het
schoolkaatskampioenschap.

