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Agenda
Datum
Vrijdag 19 april
22 april t/m 3 mei
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5 mei
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Goede Vrijdag – vrij
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Bevrijdingsdag

Tijd

Personele zaken
\

Social Schools in werking

Inmiddels heeft bijna iedereen van de ouders zich aangemeld. De ouders die dat nog niet hadden
gedaan, hebben afgelopen dinsdag een nieuwe brief ontvangen.
Zoals eerder gezegd willen we alle ouders via Social Schools kunnen bereiken! Na de Meivakantie zal
communicatie hoofdzakelijk via Social Schools gaan. Dit is een snelle en veilige manier. Als u hier niet
in zit, mist u echt informatie. Relevante informatie en ook verslagen en foto's van activiteiten.
Mocht het u zelf niet lukken, wilt u dan even bij de leerkracht of bij mij komen? Dan helpen we u!

Stoepranden
Dinsdag in de lunchpauze was de buurtsportcoach op het schoolplein aanwezig met ‘stoeprandjes’.
Nadat het spel duidelijk was, konden de kinderen lekker fanatiek tegen elkaar strijden. De standen
werden goed bijgehouden!
Op 12 juni vinden de voorrondes van het NK stoepranden plaats bij het voetbaltoernooi.

Paasviering en opbrengst Vastenactie
Vanmiddag heeft groep 3/4 de Paasviering verzorgd met als thema ‘licht overwint’. Met verhaaltjes,
gedichtjes en liedjes – ondersteund door eigen tekeningen – hebben ze voor een mooie viering
gezorgd! Foto's staan in Social Schools.
Met de Vastenactie, waar de kinderen de afgelopen weken hard voor hebben gespaard, is er ruim
400,- euro verzameld. Goed gedaan allemaal!

Inloop ‘s ochtends vanaf 8.05 uur

Vanaf na de Meivakantie – maandag 6 mei – gaan we starten met de mogelijkheid van inloop 's
ochtends voor schooltijd. Dit betekent dat de kinderen vanaf 8.05 uur rustig naar binnen mogen. U
als ouder/verzorger kunt uw kind even binnenbrengen of gewoon even meelopen.
De kinderen die binnen komen, hangen rustig hun jas en tas op de kapstok en leggen hun eten en
drinken in de bak. Daarna gaan ze naar de klas om rustig iets te gaan doen. Ook is het mogelijk dat
uw kind u graag iets wil laten zien waar hij/zij aan werkt of heeft gewerkt. Of dat nu een tekening of
knutselwerk is of werk van de weektaak.
Wanneer u vertrekt, blijft uw kind in de klas. Daarnaast spreken we af dat wanneer een kind ervoor
heeft gekozen om naar binnen te gaan, het niet weer naar buiten gaat. Binnen = binnen.
Wanneer uw kind liever voor schooltijd buiten blijft spelen, mag dat natuurlijk ook. Wie nog buiten is,
komt met de bel binnen.
De kinderen hoeven dan 's ochtends niet meer in de rij, maar we verwachten wel dat ze rustig binnen
komen.
Afspraken
Als de kinderen binnekomen, kunnen ze een aantal dingen in de groep doen. We hebben hier
gezamenlijk afspraken over gemaakt en dit is en wordt met de kinderen besproken.
Wanneer de bel gaat, ruimen de kinderen datgene waar ze mee bezig zijn op, zodat de leerkracht kan
starten met de les als iedereen binnen is.
Als het niet lukt om rustig binnen aan de slag te gaan, zullen wij aangeven aan het kind dat het dan
lekker buiten blijft. Uiteraard krijg je altijd weer een nieuwe kans. De leerkracht is hier leidend in.
Leerkrachten
De leerkrachten zijn vanaf 8.05 uur in hun groep. Zij zijn bezig met eigen taken en voor kinderen en
ouders beschikbaar. U kunt dus rustig even naar hen toelopen. Wel willen we hier duidelijk de
afspraak maken dat er 's ochtends voor school geen inhoudelijke zaken over de ontwikkeling van uw
kind(eren) worden besproken. Daarvoor kunt u een afspraak maken.
We nodigen u dus van harte uit binnen te komen: wees welkom!

Herdenking Tweede Wereldoorlog
Vandaag 74 jaar geleden werd Makkum bevrijd. Om dit mogelijk te maken hebben vele inwoners van
Makkum zich verzet tegen de Duitsers. Dit verzet hebben velen moeten bekopen met hun leven. Elk
jaar herdenken we dit op 't Vallaat en vertellen we de kinderen van de groepen 7/8 van de drie
scholen wat er zich in en rond Makkum heeft afgespeeld. Bij 't Vallaat hebben we een mooie krans
gelegd en zijn we stil geweest om bij deze gebeurtenissen stil te staan.
Op 4 mei, de Nationale Dodenherdenking leest Noa uit groep 7 het gedicht voor en leggen een aantal
kinderen uit de bovenbouw namens alle scholen een krans.

Avondvierdaagse – van de OR

In de week van 20-23 mei is de avond4daagse. In de week van 6 mei krijgen de kinderen het
inschrijfformulier mee.
Wilt u dit uiterlijk vrijdag 10 mei weer inleveren bij 1 van de ouderraadleden als u kind meeloopt
namens de St Martinus school?
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.

Fijne Paasdagen en een hele fijne vakantie
toegewenst!
Tot maandag 6 mei!

