AGENDA JANUARI
23 t/m 03 jan Kerstvakantie
27 studiedag

Uit de directiekamer

28 t/m 30 adviesgesprek gr 8

Beste ouders/verzorgers,
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit
kalenderjaar. We kunnen terugkijken op
een fijne decembermaand. Er is genoten
van een mooi Sinterklaasfeest. In deze
nieuwsbrief kijken we daar graag nog even
op terug. Ook is te lezen en te zien dat op
de Sinte Maerte creativiteit en expressie
hoog in het vaandel staat.

VOLGENDE NIEUWSBRIEF
23 januari

We sluiten deze feestelijke maand vandaag af met een bezoek aan de kerk
en een sfeervol kerstdiner. De vrijdagochtend zal gedeeltelijk in het teken
staan van opruimen en daarna start om 12.00 uur de Kerstvakantie.
Natuurlijk maken we als team van Kbs Sinte Maerte graag van deze
gelegenheid gebruik om u alvast een fijne vakantie met veel gezellige
momenten toe te wensen! En natuurlijk alle goeds voor het nieuwe jaar!
Tot in 2020!
Met vriendelijke groet,
Wim van Dun
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Lerarentekort
Het kan u niet ontgaan zijn: Nederland kampt met een groot lerarentekort. Trouw
meldt dat er over vier jaar een verwacht tekort van ruim 4000 fulltime leraren is.
Dit kan oplopen tot ruim 10.000 in 2028. Dat laatste is een directe bedreiging voor
de kwaliteit van het onderwijs, stelt de onderwijsinspectie. In onze hoofdstad
hebben 16 basisscholen de afgelopen week 5 dagen lang de deuren gesloten om
zich te beraden op oplossingen voor het probleem.

Hoe zit dat op Sinte Maerte?
De situatie in Breda en op Sinte Maerte is rooskleuriger dan in de randstad. Toch
hebben ook wij wekelijks en soms dagelijks te maken met het lerarentekort. Vaak
uit zich dat op het moment dat we een invaller nodig hebben. Deze zijn er helaas
niet of nauwelijks. Mocht het zo zijn dat er geen invaller is dan treedt er een stappenplan in werking. Dit plan is met de MR van onze school gedeeld en vastgesteld. In hoofdlijnen komt het erop neer, dat we dan eerst kijken wat er intern geregeld kan worden. Kan er een duo-collega extra werken of is er een collega met
andere taken die een groep kan overnemen?
Lukt dat niet, dan kiezen we ervoor om een groep te verdelen over een aantal andere groepen. Kinderen werken dan in de andere groep aan een noodpakket en
eventueel op hun meegenomen Chromebook/tablet. Het reguliere werk van de
dag wordt niet gedaan en er is geen instructie. Dit is geen gelukkige situatie natuurlijk, het lokaal is overvol en ook de ontvangende groep kan daardoor niet ideaal werken. Kortom het komt de kwaliteit van ons onderwijs zeker niet ten goede.
Vanaf januari 2020 gaan we, als bovenstaande het geval is, in de loop van de
ochtend de ouders informeren. We vragen u dan om de kinderen om 12.00 uur op
te komen halen en als het mogelijk is om ze in de middag thuis te houden. In het
geval dat ouders werken en geen opvang kunnen regelen, zorgt de school toch
voor een plaats in een parallelgroep.
Is een leerkracht de volgende dag nog ziek en is er geen vervanging beschikbaar,
dan geven we een andere groep uit het leerjaar vrij en plaatsen we die leerkracht
in de groep van de zieke leerkracht. Zo verdelen we het leed over de groepen.
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Lerarentekort
De afgelopen weken
We hechten eraan om u als ouder mee te nemen in de problematiek waar wij mee
te maken hebben. De ouders van de betreffende groep krijgen altijd bericht per
mail hoe het is opgevangen. We willen u vanaf nu ook in de nieuwsbrief steeds
maandelijks meegeven wat wij hebben gedaan om het onderwijs op onze school
toch door te kunnen laten gaan. En welke consequenties dit heeft voor de
kwaliteit van het onderwijs. Een overzicht van afgelopen maand:
Groep 6: duo-collega komt extra ochtend werken en neemt eigen kinderen mee
naar school, in de middag is de groep verdeeld.
Groep 5: extra werkdag duo-collega en veel verschillende vervangers voor de
groep.
Groep 5: extra werkdagen duo-collega, duo-collega doet niet de ondersteuning in
de groepen 4 en 5 maar neemt de groep over. Derde jaars student neemt groep
over.
Groep 3: parallelcollega werkt extra dag.
Groep 7: collega leerkracht met LIO in de klas neemt groep over en kan daardoor
geen ondersteuning bieden in de groepen 6 en 7.

Ondersteuning CJG
Na de kerstvakantie is op elke eerste dinsdag van de maand Maria Bezem vanuit
CJG bij ons op school. Ze is hier dan van 14.30u tm 15.30u
Mocht je tussendoor vragen aan haar hebben:
Maria.bezem@cjgbreda.nl
tel: 06-8303078142
Je kunt eventueel ook je vraag met de ib-er bespreken, zodat die contact op kan
nemen met Maria.
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Graag stel ik me aan u voor
Ik ben Sandra van Rossum – van Schaik. Geboren en
getogen in het midden van het land en voor de liefde
zo’n 16 jaar geleden naar Brabant verhuisd. Samen
met mijn man woon ik in het prachtige Terheijden.
Ik ben ruim 21 jaar werkzaam in het basisonderwijs:
eerst als leerkracht, later als intern begeleider en
toegepast psycholoog.
Ik kan er enorm van genieten om kinderen en collega's
in hun element te zien en lever daar graag en bijdrage
aan. Ik heb veel zin om op Sinte Maerte te starten en kijk
ernaar uit om de kinderen, de collega’s en de ouders te
ontmoeten. Voor nu wens ik iedereen fijne feestdagen
en een ontspannen vakantie toe.
Tot in januari!
Groetjes,
Sandra van Rossum

Aanmelden broertjes/zusjes
Beste ouders/verzorgers,
Wij zijn alweer halverwege het schooljaar en ondertussen zijn de voorbereidingen
voor het komende schooljaar al in volle gang.
Hier hoort het indelen van de kleutergroepen ook bij. Om hier goed zicht op te
krijgen, moeten wij op de hoogte zijn van het aantal aanmeldingen.
Graag zouden wij u willen vragen om broertjes en zusjes tijdig (rond de derde
verjaardag) aan te melden.
Mocht u daarnaast in uw omgeving ouders kennen die er over denken hun
kinderen ook naar onze school te laten gaan, wilt u ze er dan op wijzen op tijd een
afspraak te maken voor een rondleiding.
Alvast heel erg bedankt.
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Het vergeten pietje musical groep 6b
Sinterklaas ging naar Nederland, maar ze waren een piet vergeten. Wij 6b doen
musical over het vergeten pietje. Voor de kleuters en ouders en nog voor buddy to
buddy, dat zijn mensen die gevlucht zijn, die mensen moet je een fijn thuis geven.
En we hebben in het dramalokaal geoefend. En daar is een podium En we
hebben een maand geoefend ervoor. En ik was dolfijn en je hebt er blauwe kleren
voor nodig. En we hebben nog een dolfijnen hoofd gemaakt. En er waren pieten,
Sinterklaas, hoofdpiet, dolfijn, paard, eekhoorn, papegaai en een bend. En ik
vond het heel leuk! En geschreven door Ingrid en Pieter die hebben het boek
geschreven. Want er is een boek die het vergeten pietje heet. En daar hebben we
de naam van het vergeten pietje, bijna alles wat in het boek staat, is in de
musical.
Einde
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Podium 22 november
Op vrijdag 22 november hebben de muzikanten uit groep 6C opgetreden tijdens
het podium in het dramalokaal. De kinderen uit groep 3B, 4B en 5B kwamen kijken. Tussen de optredens door zongen deze kinderen ook gezellige Sint liedjes
mee. Andrea en Suus uit groep 6C hebben ook een optreden verzorgd en zijn erg
enthousiast:‘ Het is heel leuk als je een muziekinstrument speelt dan moet je
vooral meedoen aan het podium. Als je maar een paar noten speelt is het ook
goed. We luisteren graag naar jou. Het maakt niks uit welk instrument je speelt:
piano, gitaar, trombone ,trompet drumstel. Je mag ook zingen. Je hoeft je niet te
schamen. Laat je kunst horen. Kies wel een leuk liedje. Je moet het gewoon
doen.
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Kerststukje groep 1/2F
De afgelopen week hebben de kinderen geleerd waarom we een kerstboom in
huis zetten, waarom we kerst vieren en waarom dat er dan overal lichtjes
branden. Om ervoor te zorgen dat we tijdens de kerstviering ook veel lampjes in
de klas hebben, hebben de kinderen samen met (heel veel) opa’s en oma’s uit de
klas kerststukjes gemaakt. De oma van Juriaan had voor alle kinderen een mooi
bakje geregeld en heeft ons precies vertelt hoe we het moesten gaan doen. Een
leuke, leerzame ochtend met niet alleen enthousiaste kinderen, maar ook
enthousiaste opa’s en oma’s.
Dank je wel namens juf Angelique en de kinderen van groep 1/2F
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Sinte Maerte in Kerstsfeer
De school is weer prachtig versierd in Kerstsfeer. Door de gehele school zijn als
kerstversiering prachtige lampionnen opgehangen in diverse kerstkleuren.
Dank aan alle ouders die hier hun steentje aan hebben bijgedragen!

De kerstversiering met de
lampionnen is mede mogelijk
gemaakt door:
www.Lampion-Lampionnen.nl
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“Elkaar helpen”
Groep 5 van juf Femke / juf Mirjam en groep 3 van juf Rietje / juf Paula hebben
samen kerststerren geknutseld. Eerst hebben ze een plan en een ontwerp
gemaakt. Daarna de sterren geknutseld met hele mooie sterren als resultaat. De
kinderen hebben de kerstgedachte: “elkaar helpen” goed laten zien.
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Kerstconcert ‘Twinkel kleine ster’ voor baby’s,
peuters en kleuters
Vooraankondiging speciaal voor kinderopvang en buitenschoolse opvang in Breda e.o.:
Maandag 23 december speelt Krulmuziek klassiek voor kleintjes in het Huis van
de Heuvel, Kober, Mgr Noelensplein 1 in Breda: Vrolijke mee-doe concerten voor
baby’s, peuters en kleuters, gespeeld door professionele muzikanten.
Een prachtig kerstcadeau voor kinderen van 0-6 jaar en hun ouders of verzorgers!
Waar het ene kind volledig wordt betoverd door de muziek, klapt en swingt het andere kind meteen mee. Verlegen kinderen krijgen de tijd om te wennen doordat
het concert rustig start en de spelletjes ze meenemen in de muziek.
Stilzitten is niet nodig: spontane reacties van het jonge publiek worden juist gewaardeerd.
Het is een zeer rijke muzikale ervaring doordat het speciaal is ontwikkeld voor deze doelgroep vanuit de expertise van Muziek op Schoot en ervaren professionele
klassieke muzikanten.
Na het concert van 45 minuten is er een Meet&Greet en mogen alle kinderen op
een kleine viool of cello spelen.
Voor jonge baby’s is er een speciaal Babykerstconcert van 13.00-13.30uur op een
groot kleed waar ze heerlijk kunnen liggen of rondkruipen en de muziek van
dichtbij beleven.
Er zijn vier concerten:
Concert (1-6 jaar): 09.30uur, Twinkel kleine ster
Concert (1-6 jaar): 10.45 uur, Twinkel kleine ster
Babykerstconcert (0-18 maanden): 13.00uur
Concert (1-6 jaar): 14.00 uur, Twinkel kleine ster. (Met name kleuters zijn op dit
tijdstip welkom)

Meer informatie: www.krulmuziek.nl
Normale toegangsprijs:
€ 7,50 per persoon (volwassenen mogen ook voor een kinderkaartje mee)
Reserveren online: www.hoenu.nl
Kosten alleen voor de kinderopvanggroepen en groepen van de BSO:
€ 6,50 per kind. 1 begeleider per 5 kinderen heeft gratis toegang.
Reserveren per e-mail: admin@krulmuziek.nl onder vermelding van
-naam van de opvang
-aantal kinderen / begeleiders
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Filmavond
Wanneer? Vrijdagavond 27 december 2019
Waar? De Koe, Ambachtenlaan 1
Omdat het in deze koude maanden heerlijk is om lekker binnen een filmpje te
kijken, houden wij op 27 december een toffe filmavond in De Koe. Leuk detail:
de film mogen jullie zelf bepalen via een poll op onze website. Dus neem snel een
kijkje! De twee films met de meeste stemmen zullen deze avond vertoond worden.
Niet iedereen vindt dezelfde films leuk, daarom hebben wij niet alleen besloten om
jullie te laten stemmen, maar hebben we ook nog eens twee rondes
georganiseerd. Allebei de films komen kijken, mag natuurlijk ook.
Tijden
Het eerste deel van de avond, vanaf 18:30u tot 20:15u, draaien wij de eerste film.
Het tweede deel, vanaf 20:30u tot 22:00u, draaien wij de tweede film.
Praktische informatie
Trek je lekkerste film-kijk-kleren aan en neem wat zachts (bijv. een kussen) mee
om op te zitten. Wij zorgen voor wat lekkers!
Aanmelden
Zeker zijn van een plekje? Aanmelden kan vooraf via deze link:
https://forms.gle/2Aoh3NKunyaLuMFS9.
Besluit je op het laatste moment om te komen? Geen zorgen.
Je ouders kunnen je ook aanmelden bij de deur.
Meer weten?
Op de hoogte blijven? Neem eens een kijkje op www.skipprincenhage.nl of like
onze pagina op facebook: SKIP Princenhage. Nog vragen en/of opmerkingen over
de Filmavond? Stuur dan een mailtje naar info@skipprincenhage.nl.

Het team van Sinte Maerte wenst u
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