Nieuwsbrief 33 St. Martinus
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Bijlagen
- Kinder kleedjesmarkt

Agenda juni
Datum
30 en 31 mei
3 juni t/m 21 juni
5, 6 en 7 juni
Maandag 10 juni
Dinsdag 11 juni
Zondag 16 juni
Maandag 17 juni
Dinsdag 18 juni
Dinsdag 18 juni
Maandag 24 juni
Donderdag 27 juni
Vrijdag 28 juni

Activiteit
Hemelvaartsdag + vrijdag – vrij
CITO-toetsen
Schoolkamp groep 8
Tweede Pinksterdag – vrij
Bibliotheek groep 1, 2, 7, 8
Vaderdag
MR-SAC vergadering
Bibliotheek groep 3, 4, 5, 6
OR-vergadering
Bouw een bootje – groep 7/8
Nieuwsbrief van juni
Rapport

Tijd

19.30 uur – 21.00 uur
20.00 uur – 21.30 uur

Personele zaken
We zijn op dit moment druk bezig met de formatie. In de volgende Nieuwsbrief informeren wij u
hierover.

Schooltijden
In de huidige situatie is groep 1 op maandagmiddag vrij. Voor een mooie verdeling van de
onderwijstijd vinden wij het wenselijk dat groep 1 ook op maandagmiddag naar school gaat.
Wanneer een kind 4 jaar wordt en pas op school is, wordt altijd in overleg met de leerkracht
besproken hoe de opbouw van de middagen gebeurt totdat het volledig gaat meedraaien.
In overleg met de MR en SAC is besloten dat met ingang van het nieuwe schooljaar groep 1 dezelfde
uren draait als groep 2.

Vakantierooster
Hieronder vindt u het Vakantierooster voor het schooljaar 2019 – 2020.
Er zijn nog een aantal studiedagen in te plannen. Het voorstel hiervoor ligt bij het team en de MRSAC. In de volgende Nieuwsbrief communiceren wij deze dagen met u.
De volgende data zijn vastgelegd:
Vakantie/vrij
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Pasen
Meivakantie inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Data
21 oktober t/m 25 oktober 2019
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
17 februari t/m 21 februari 2020
10 april 2020
13 april 2020
27 april t/m 8 mei 2020
21 en 22 mei 2020
1 juni 2020
6 juli t/m 16 augustus 2020

Resultaten Eindtoets
Vorige week zijn de resultaten van de CITO Eindtoets binnen gekomen. De leerlingen van groep 8 en
hun ouders zijn hierover geïnformeerd. Aan de resultaten is te zien dat heel groep 8 erg zijn best
heeft gedaan. Wij hebben nu extra bevestiging voor de schooladviezen die zijn gegeven. Tevens
kunnen we melden dat de gemiddelde score van onze groep 8 ruim boven de landelijk gemiddelde
score zit. De schoolscore is 538, landelijk gemiddelde is 535,7. Goed gedaan, groep 8!

Wijziging frequentie Nieuwsbrief
Aangezien we nu volop met Social Schools werken en er daarnaast een weekmail vanuit de groepen
verschijnt, gaat de frequentie van de Nieuwsbrief – met instemming van de MR/SAC - wijzigen naar
1x per maand. Voor komend schooljaar betekent dit dat alle data waarop de Nieuwsbrief uitkomt,
vast staan en gecommuniceerd zullen worden. De Nieuwsbrief zal dan ook hoofdzakelijk vaste
punten bevatten, aangevuld met overig. Daarnaast zal altijd een agendaoverzicht van de komende
maand worden gedeeld.
De Nieuwsbrief zal aan het einde van elke maand verschijnen. De volgende Nieuwsbrief komt nu eind
juni uit.

Dalton – van juf Annika
Aan het begin van dit schooljaar zijn we gestart met de Daltoncursus. Ook volgend jaar zullen er nog
een aantal bijeenkomsten volgen. Na elke cursusmiddag zie ik dat we erg enthousiast worden. Het
liefst willen we alle mooie ideeën op school uitvoeren. Maar aan al deze mooie ideeën moet wel een
stevige basis liggen. We zijn deze aan het verzamelen om uit te kunnen schrijven in een beleidsstuk.
Veel interessanter, denk ik, dat de kinderen en ook jullie de eerste verandering in het komend
schooljaar gaan zien. Op dit moment zijn we druk met het uitwerken van de kernwaarden die bij
Daltononderwijs horen (samenwerken, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid
en reflectie). Deze waarden omschrijven we in concrete doelen die beginnen met ‘Ik kan…’ . Deze ‘ikdoelen’ zullen vanaf komend schooljaar in de groepen zichtbaar zijn, zo kunnen we hier ook
doelbewust met de kinderen aan werken. Dit zal soms in de verschillende groepen een ander doel
zijn, maar kan ook dezelfde zijn door de hele school.
Van alle andere mooie Daltonontwikkelingen houd ik jullie op de hoogte.

Schoolreisjes
Gisteren zijn de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje geweest. Groep 1 t/m 4 is naar Dinoland geweest en
groep 5, 6 en 7 zijn naar Hellendoorn geweest. Alle kinderen hebben een mooie dag gehad, ondanks
het weer.
De eerste foto's zijn al gedeeld via Social Schools. De rest van de foto's komt op de website in de
fotoalbums (achter het inloggedeelte).

Schoolkamp
Komende week, van woensdag t/m vrijdag, gaat groep 8 op schoolkamp om hun Martinusperiode af
te sluiten. Ze gaan samen met 5 andere scholen van de BMS naar Ameland. Hier kunnen ze alvast
kennismaken en vriendschappen sluiten met mogelijk nieuwe klasgenoten in het nieuwe schooljaar,
op hun nieuwe school van het voortgezet onderwijs.
We wensen groep 8 heel veel plezier toe!

Sportmiddag
Woensdag 12 juni vindt de sportdag voor de groep 1 t/m 8 plaats op de voetbalvelden in Makkum.
Het thema van deze sportdag is ‘Makkum sport.’ We starten deze dag op school. Tegen tienen gaan
de kinderen onder begeleiding naar de velden toe.
Vanaf kwart voor 12 kunt u ze bij de voetbalvelden weer ophalen.
Natuurlijk bent u van harte welkom om tijdens de sportdag te komen kijken. We hopen op een
sportieve en geslaagde ochtend!

‘Bouw een bootje’ – groep 7/8
Op maandag 24 juni gaat groep 7/8 een boot(je) bouwen bij De Vries. Alle kinderen van de groepen
7/8 van Makkum gaan deze dag aan de slag om een boot te maken en te schilderen.
Deze bootjes worden met de Visserijdag te water gelaten en dan kunnen de kinderen kijken of hun
creatie ook echt blijft drijven...

Activiteiten en excursies
Er worden regelmatig activiteiten en excursies ondernomen door de leerkrachten en groepen. Zo
heeft groep 1/2 n.a.v. het thema ‘Weidevogels’ waaraan ze werkten, het Kuikentje vier pad in Sneek
gelopen. De groepen 5 t/m 8 zijn naar het Rijksmuseum in Amsterdam geweest; een prachtige
ervaring! Groep 3/4 is eerder al op Spitsmuizensurvival geweest.
Alle activiteiten met foto's worden vrijwel direct gedeeld via Social Schools, zodat u meteen even
kunt meekijken hoe het was.
Niet alles komt dan meer via deze Nieuwsbrief terug. Daarnaast proberen we voor Facebook nog de
juiste vorm te vinden, nu we sterk rekening moeten houden met kinderen die wel of niet op de foto
mogen.

Timmerdorp Makkum 2019
In de eerste week van de zomervakantie (17 -19 juli) wordt weer Timmerdorp Makkum
georganiseerd. Dit is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Er zijn deze week flyers uitgedeeld in de
groepen 5 t/m 8, maar we hebben er nog wel een paar over als daar behoefte aan is.
Meer informatie is te vinden op www.sudwestfryslan.nl.

Een heel fijn Hemelvaartweekend toegewenst!

