Agenda

Uit de directiekamer
Beste ouders/verzorgers
U bent door het bestuur van INOS al geïnformeerd over de
komst van een nieuwe directeur op Kbs Sinte Maerte. In deze
eerste nieuwsbrief van het schooljaar wil ik me graag voorstellen
aan alle betrokkenen rondom de school.
Mijn naam is Wim van Dun en ben afkomstig van Kbs Petrus en
Paulus, ook een INOS school. Op deze school ben ik ruim 8 jaar
directeur geweest. In diezelfde functie heb ik ook gewerkt op Kbs
De Rosmolen in Ulvenhout en Kbs De Horizon te Prinsenbeek.
Deze ervaring kan ik goed gebruiken bij deze mooie nieuwe uitdaging die ik ben aangegaan.
Bij het leidinggeven aan een school ga ik uit van zorgvuldigheid,
betrouwbaarheid, en het nemen en geven van verantwoordelijkheid. Verder vind ik het belangrijk dat er gestreefd wordt naar
een passend aanbod voor ieder kind in een sfeer van gezamenlijkheid en gedeeld eigenaarschap. Ik kijk er naar uit om op deze
wijze te gaan werken aan de verdere ontwikkeling van de Sinte
Maerte. Een fijne school. ‘De school voor jou en mij. De school
die maakt me blij. Daar mag je zijn zoals je bent. Je hoort erbij’.

In mijn rol als voorzittend directeur van de INOS organisatorische eenheid ben ik ook nog betrokken bij de basisscholen Effen, Eerste Rith, Sinte Maerte en Petrus en Paulus. Ik hoop u
de komende tijd een keer te kunnen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Wim van Dun

24 september
Groep 3 schoolreis
25 september
Groepen 6-7-8 sportdag
02 oktober
Start kinderboekenweek
11 oktober
Podium
14 oktober t/m 18 oktober
Herfstvakantie
21 oktober
Inos-dag groepen 1 t/m 8
vrij
24 oktober
Volgende nieuwsbrief

Beste ouders/verzorgers,
Dit is mijn laatste bijdrage aan het Sinte Maerte
Nieuws. Na 16 jaar met heel veel plezier bij Sinte
Maerte te hebben gewerkt, is het nu tijd voor een
nieuwe stap. Per 15 augustus ben ik begonnen bij
Avans Hogeschool als management assistente. Ik
wil iedereen bedanken voor de fijne communicatie
en het vertrouwen wat ik heb gekregen. Ik zal de
collega’s, kinderen en ouders zeker gaan missen!
Gelukkig heb ik een goede opvolgster: vanaf nu is
Tanja de Jong uw aanspraakpunt binnen de
school. Zij stelt zich in dit nieuws nog verder voor.
Misschien tot ziens!

Hallo ouders/verzorgers,
Via deze nieuwsbrief wil ik mij graag even voorstellen.
Ik ben Tanja de Jong en woon samen met mijn man Rob
en zoontje Flip van 5 in Raamsdonksveer.
Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam op de administratie
van Sinte Maerte. Ik heb al wat jaartjes
ervaring op administratief gebied, maar werken op een
school is nieuw voor mij. Mijn werkdagen zijn van
maandag t/m donderdag,
Loop gerust binnen als er vragen zijn.
Ik heb er enorm veel zin in en we gaan er met zijn allen
een leuk schooljaar van maken!

Beste ouders/ verzorgers,
Hoe zit nu met school- en overblijftijden?
Het schoolgebouw is vanaf 08.20 uur open voor uw kind, in deze tijd lopen de
kinderen naar hun klas, hangen hun jas op en gaan de klas in.
Om 12:00 uur is het pauze. Voor de kinderen die gebruik maken van de TSO
(tussenschoolse opvang) betekent dit dat ze zich eerst gaan aanmelden bij
Kober. Het is daarom belangrijk dat als uw kind ziek is u dit zelf doorgeeft aan
Kober, zodat uw kind niet meer op de lijst staat van overblijfkinderen die dag.
De TSO (Kober) gaat eerst met de kinderen eten en daarna met de kinderen
naar buiten als het weer het toelaat.
De kinderen die overgebleven hebben komen om 12.53 uur met de overblijfbegeleider als eerste naar binnen. Daarna, om 12.55 uur, mogen de kinderen die
thuis een boterham hebben gegeten naar binnen. De leerkracht is dan in de
klas.
Wat zit er in een gezonde broodtrommel?
Het lunchtrommeltje kan een puzzel zijn: het moet lang lekker en goed blijven.
Zeker in de zomer zonder koelkast sta je als vader en moeder voor een
uitdaging. 5 tips:
•
•
•

•

•
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Gebruik een stevige broodtrommel die goed sluit.
Geef geen vleeswaren mee die snel bederven, zoals rosbief, fricandeau of
filet americain. Betere keuzes zijn 30+ kaas, zuivelspread of hüttenkäse.
Maak brood met kaas de avond ervoor klaar en leg het in de vriezer. Geef
het ’s ochtend mee naar school. Als het tijd is om te lunchen is het brood
ontdooid en is de kaas niet zweterig.
Notenpasta of pindakaas (van 100% noten of pinda's zonder toegevoegd
zout of suiker) blijft lang goed. Dit is
ook lekker met wat schijfjes komkommer erop.
Een klein snoepje wordt toegestaan door Kober.

Sinte Maerte Nieuws

Beste ouder(s),
De afgelopen week hebben wij van uitgeverij Trichis een hele hoop nieuwe
boeken ontvangen voor in de bibliotheek.
Onder andere ‘zoekboeken, prentenboeken en informatieboeken’. Deze
boeken worden op dit moment gekaft en in ingevoerd. Zodra ze klaar zijn
kunnen alle kinderen ze vinden in de bibliotheek. Wij zijn enorm blij met
deze nieuwe boeken en willen uitgeverij Trichis enorm bedanken. Mocht u
thuis toevallig nog mooie boeken hebben die niet meer gelezen worden,
dan mogen deze altijd worden ingeleverd bij Juf Jolande (1/2B) of
juf Angelique (1/2F). Wij zorgen dat ze dan in de bibliotheek/zwerfkast
terecht komen.
Groeten,
Namens de werkgroep bibliotheek

Pagina 4

Sinte Maerte Nieuws

Yoleo gratis in 2019
Lezen met Yoleo is leuk en makkelijk. Tienduizenden kinderen lezen met
het online-platform van Yoleo via een medium waar ze dol op zijn: hun computer of iPad. Met meer gemak dan normaal, want boeken worden bij Yoleo
met een menselijke stem voorgelezen. En een handig karaokebalkje loopt
mee met de tekst in het beeldscherm. Hoe meer je leest, hoe meer punten
je verdient. En met die punten verrijk je je eigen online-wereld.
Dat motiveert! Zelfs kinderen die moeite hebben met lezen krijgen er zo
weer plezier in.
Goed nieuws
Lezen met Yoleo wordt in 2019 helemaal gratis! Kijk, dat zijn nog eens goede voornemens! Vanaf januari 2019 kun je helemaal gratis alle boeken in
het assortiment van het online leesprogramma Yoleo lezen. In het nieuwe
jaar is Yoleo namelijk een uitleenservice van De Bibliotheek geworden.
Gratis lezen met Yoleo
Om het unieke Yoleo leesplezier te ervaren is het vanaf dan niet meer nodig
om boeken te kopen in de digitale omgeving. Je kunt ze straks online lenen
en gratis aan je Yoleo-boekenkast toevoegen. Het enige wat je daarvoor
nodig hebt, is een lidmaatschap en je pasnummer van de bibliotheek. Heb
je nog geen bibliotheekabonnement? Geen punt, voor kinderen tot 18 jaar is
dat helemaal gratis!

Nog meer keuze
Natuurlijk kun je gewoon zoals je gewend bent blijven lezen met je eigen
Yoleo-account als je dat al hebt. De boeken die je al in je boekenkast hebt,
blijven daar gewoon staan. Straks kun je daar dus gratis boeken uit de
Yoleo-collectie aan toevoegen. En er is
nog meer goed nieuws: de Yoleocollectie wordt komend jaar weer uitgebreid
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Beste ouders,
Bij ziekte van het kind worden de ouders gebeld om hun kind op
te komen halen. Als de kinderen koorts hebben is het de bedoeling dat ze thuis blijven.
Het is belangrijk dat u het juiste telefoonnummer doorgeeft aan
school en zorgt dat u eventueel iemand achter de hand heeft als
u zelf niet in de gelegenheid bent op uw kind op te komen halen.
Dit bovenstaande heeft u kunnen lezen in het informatieboekje
van uw kind.
Helaas merken we dat er toch
steeds vaker kinderen half ziek
naar school worden gestuurd.
Dit is voor niemand fijn, zeker
voor uw kind niet.
Wilt u als uw kind ziek is
hiermee rekening houden en ze
echt uit
laten zieken.

Woensdag 6 nov:
Martinusviering
Sponsorloop ten behoeve van
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Maandag 11 nov:
Martinusviering met
bekendmaking en uitreiking
sponsorbedrag aan War Child

Sportdag bij Groen Wit groot succes
Op woensdag 25 september hebben de groepen 6, 7 en 8 weer mogen
genieten van een heerlijke sportdag. Ouders en leerkrachten sloegen de
handen ineen om op de velden van Groen Wit de kinderen naar sportieve hoogtes te laten stijgen.
Jaarlijks
Eén keer per jaar houden we deze sportdag voor de bovenbouw. En naast
een mooie en gezellige dag, gaat het op deze dag ook echt om de prestatie.
Wie springt het hoogst of verst, wie is het snelst op de 80 meter sprint en wie
legt de grootste afstand af op de 4 minuten duurloop. Het is mooi om te zien
hoe kinderen zich focussen op een goede prestatie en hoe ze elkaar stimuleren en aanmoedigen.
Records
Wellicht heeft u ons recordbord wel eens zien hangen. Direct als u de school
binnenkomt ziet u een groen bord met hierop de records van de kinderen op
de verschillende sportdagonderdelen. Sommigen gaan heel wat jaren mee.
Toch zijn wij trots dat we kunnen melden dat de records op het onderdeel verspringen zijn verbroken door Anastasia van der Wees en Milan Derks, beiden
uit groep 8 van juf Inge. Een eervolle vermelding mag er ook zijn voor Niels
Hermans en Sep Tetteroo. Zij evenaarden het record op de 4 minuten duurloop. Chapeau voor deze atleten en sportieve hulde aan hen die aan deze
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“PODIUM”
Op de Sinte Maerte hebben wij een aantal kinderen dat zelf
een instrument bespeelt of zingt. Velen doen dat lekker thuis
en anderen vinden het juist leuk om de songs of muziekstukjes
aan andere kinderen te laten horen. Voor deze laatste groep
hebben wij “Podium”. Het is bedoeld voor leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. De uitvoeringen zijn meestal op vrijdagmiddag en
dan ben je ongeveer 45 minuten uit je klas. Je bepaalt zelf wat
je wil laten horen en je kunt kiezen of je alleen wil spelen/zingen
of samen met iemand anders. Er zijn geen repetities op school.
Je repeteert thuis en als je wilt oefenen met anderen dan spreek
je dat zelf af. De uitvoeringen staan onder leiding van juffrouw
Karin. Je kunt bij haar terecht voor verdere vragen of om je aan
te melden.
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