AGENDA NOVEMBER

Uit de directiekamer
Beste ouders/verzorgers,
Bij deze ontvangt u het schoolnieuws van oktober.
Ik hoop dat iedereen kan terugkijken op een heerlijke herfstvakantie. Graag vraag ik uw aandacht
voor deze informatie vanuit de school. Zoals u gezien heeft verschijnt het schoolnieuws iedere
maand. Het streven is om het aantal e-mails vanuit de school te verminderen en meer informatie
op deze manier onder de aandacht te brengen. In
deze nieuwsbrief kunt u bijvoorbeeld meer lezen
over de aangekondigde staking op 6 november.
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Ook kunt u lezen dat onze IB-er Jeanne van Veen de school gaat verlaten. Zij
gaat per 1 november aan de slag op Kbs De Rosmolen te Ulvenhout. Voor haar
een bewuste keuze om op een kleinere school te gaan werken. We bedanken
haar voor haar jarenlange inzet op de Sinte Maerte en wensen haar veel succes
en werkplezier.
We zijn blij u ook te kunnen melden, dat er per 1 januari 2020 een nieuwe IB-er
gaat starten bij ons op school. Dit is Sandra van Rossum-van Schaik, zij komt
over van basisschool Laurentius. Ze heeft veel ervaring en was toe aan een
nieuwe uitdaging. Ze zal zich later via de nieuwsbrief aan u voorstellen.
Met vriendelijke groet,
Wim van Dun
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Terugblik op het vorige Martinusfeest 2018
Ieder jaar rond het Martinusfeest van 11 november kiezen we met
de Martinuswerkgroep een ander doel om te steunen.
Vorig jaar was dit de RensJoosenFoundation die kinderen in ZuidAfrika helpt een toekomst op te bouwen.
Met onze school hebben we gezorgd dat er een meisje via de
Foundation de opleiding voor lerares kon gaan volgen.
Heel mooi is het dat een aantal van deze kinderen deel uitmaakt
van een geweldig koor, Het Ndlovu Youth Choir, een professioneel
koor met talentvolle kinderen met een probleemachtergrond.
Hoe bijzonder dat dit koor bij America’s got talent afgelopen
maand de tweede plaats behaalde.
En hoe geweldig was het dat ze op zondag 6 oktober in de Bussel
in Oosterhout een spetterend, ontroerend optreden verzorgden
voor een enthousiast publiek waaronder juf Anja en mijn
persoontje.
De kinderen van school hebben het koor kunnen horen en zien
tijdens de powerpointpresentatie van de RensJoosenFoundation.
Om ze life te zien en te horen was echt fantastisch! We hebben
genoten.
11 november 2019 staat voor de deur.
U bent al op de hoogte dat we dit jaar geld inzamelen met een
sponsorloop voor Warchild.
Weer een prachtig doel om kinderen te helpen die onder moeilijke
omstandigheden opgroeien en zeker onze steun kunnen
gebruiken.
Martinusgroet namens de werkgroep, Juf Marion.
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Kinderboekenweek 2019: Reis mee!
Ook dit jaar hebben we op onze school weer aandacht besteed
aan de Kinderboekenweek.
We hebben gezamenlijk de week geopend met een bezoek van
Wubbo Ockels. Leerkrachten waren door een tijdmachine van
oom Maarten per ongeluk op de maan terecht gekomen.
Samen met André Kuipers zijn ze in een raket terug naar onze
school gevlogen. Daar heeft hij voor de hele school nog een
verhaal voor gelezen.

Ook in de klassen is er extra aandacht voor lezen geweest en
voor het thema Reizen.Er zijn onder andere oud-collega’s geweest die hebben voorgelezen.
In de groepen 3 hebben ze de week afgesloten met opa’s en
oma’s die kwamen voorlezen.
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VOORLEZEN
DOOR JUF KATHY
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Betreft: betalingsverzoek oudervereniging
Geachte ouders/verzorgers,
Het schooljaar is al weer goed op gang. Met uw kind op de Sinte Maerte bent u automatisch lid van de Oudervereniging Sinte Maerte.
Naast een leerzame school wil Sinte Maerte ook een school zijn waar de kinderen
graag naar toe gaan. De lessen worden dan ook regelmatig afgewisseld met ontspannende, creatieve en sportieve activiteiten. De Oudervereniging Sinte Maerte ondersteunt de leerkrachten, ouders en de kinderen bij het organiseren van diverse activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, schoolfeest, carnaval, sportevenementen, verjaardags- of bevallingscadeautjes voor leerkrachten en meer.
Daarmee wordt de Sinte Maerte school nog leuker.
Om deze activiteiten te kunnen organiseren en te financieren vragen wij van de ouders/verzorgers een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Door jaarlijks zorgvuldig en
verantwoord met de budgetten om te gaan, hoeven we -net als voorgaande jarende bijdrage niet te verhogen en blijft de ouderbijdrage € 25,- per kind. Hogere bedragen zijn natuurlijk altijd welkom.
Vriendelijk verzoek ik u om uw bijdrage vóór 1 november 2019 aanstaande over te
maken naar;
bankrekeningnummer: NL15RABO0142428183
t.n.v. “Oudervereniging vd Sinte Maerte School”
onder vermelding van de naam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit.
Bij voorbaat dank hiervoor.
Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de oudervereniging en haar activiteiten; ik ben bereikbaar via e-mail:
k.degrootlinneman@gmail.com
Namens de Oudervereniging.
De penningmeester,
Karen de Groot
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Nieuwe school CJG
In verband met de reorganisatie binnen de jeugdzorg
heeft Sinte Maerte een nieuwe school CJG
toegewezen gekregen.
Haar naam is Maria Bezem
Zij is bereikbaar via maria.bezem@cjgbreda.nl
voor al uw vragen.
Later wordt nog haar telefoonnummer bekend gemaakt en
waar en wanneer zij spreekuur zal houden.

SAVE THE DATE!!
Beste ouders en kinderen,
Het duurt nog even maar, ... SAVE THE DATE. Op donderdag 18 juni vindt het jaarlijkse schoolfeest plaats. Dit jaar in het teken van de olympische spelen. Zoals voorgaande jaren zullen we ook dit jaar weer veel ouderhulp nodig hebben. De werkgroep zal
t.z.t. met de benodigde informatie komen, maar voor nu alvast de datum.
Groeten,
De werkgroep schoolfeest
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Staking woensdag 6 november
Zoals u wellicht in de media al heeft kunnen lezen is er op woensdag 6 november weer
een grote onderwijsstaking gepland. Het doel van de staking is om de overheid te bewegen meer te doen om het lerarentekort te bestrijden. We willen graag dat het onderwijs
weer een aantrekkelijke baan wordt, waardoor meer mensen ervoor kiezen om in het onderwijs te gaan werken.
Het team van Kbs Sinte Maerte ervaart zeer regelmatig aan den lijve wat het lerarentekort voor de scholen betekent. Een zieke leerkracht kan vaak niet vervangen worden en
het is bijna tot de laatste dag spannend of er vervanging is bij verschillende vormen van
CAO verlof. Als er geen vervanger is dan levert dat weer extra werkdruk op bij de leerkrachten, waardoor risico op uitvallen weer groter wordt.
Zo belanden we in het onderwijs in een vicieuze cirkel. Dat willen we graag doorbreken.
Ons bestuur zet alles op alles om een vervangingspool in stand te houden, maar ook daar
lopen ze inmiddels tegen dit probleem aan. Wij zijn van mening dat de overheid nog niet
genoeg doet om dit probleem te tackelen. Natuurlijk is het verhogen van de salarissen
niet de toverformule. Dat is ook niet waar ons team zozeer mee bezig is. Maar wel zal er
meer gedaan moeten worden om het vak weer aantrekkelijk te maken. En daar is deze
staking voor bedoeld. Ook het overgrote deel van het team van Kbs Sinte Maerte gaat die
dag staken. Dit heeft tot gevolg dat het bestuur de school deze dag zal sluiten en dat er
geen les gegeven zal worden. Er is op 29 oktober nog een overleg gepland. Verloopt dat
onverwachts heel positief, dan is er een kleine kans dat de staking nog wordt afgeblazen.
Wij begrijpen dat wij u als ouders daarmee misschien in een lastig parket brengen. Echter
het is voor ons allen van belang dat we het lerarentekort terugdringen. Niemand wil graag
dat de lessen aan kwaliteit inboeten door het samenvoegen van groepen, of dat we leerlingen naar huis moeten sturen. Zie ook de bijlage met een bericht vanuit het bestuur.
We hopen op uw begrip.
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Beste ouders,
Met ingang van 1 november ben ik niet meer werkzaam op
Sinte Maerte.
Om persoonlijke redenen heb ik ervoor gekozen om minder
te gaan werken op een kleinere school.
Met sommigen van u heb ik mogen meedenken over de
ondersteuning die nodig is voor uw zoon of dochter: dank u
wel voor de samenwerking.
En wie weet tot ziens.
Met vriendelijke groet,
Jeanne van Veen

