Uit de directiekamer:

AGENDA JUNI / JULI
29 tm 3 Oudergesprekken
9 Laatste schooldag

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van juni.
Een erg beperkte nieuwsbrief deze keer.
Natuurlijk komt er naast deze nieuwsbrief
bijna iedere vrijdag nog een update vanuit school over de gevolgen van de
Coronacrisis. Ook morgen, vrijdag 19 juni, zal er weer een bericht verschijnen
met daarbij onder andere informatie over de komende oudergesprekken die
we digitaal gaan organiseren.
Op dit moment is het team erg druk met het afronden van het huidige erg
bijzondere schooljaar. Ook zijn de voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar in volle gang. De ouders van de herverdeelde groepen 5 richting
groep 6, zijn inmiddels al geïnformeerd. We hopen ook morgen aan te
kunnen geven wanneer u de groepsverdeling voor schooljaar 2020-2021 kunt
verwachten.

Voor de kinderen van groep 8 is het natuurlijk ook een heel bijzonder
schooljaar. In verband met de richtlijnen door het Coronacrisis kon het
normale schoolkamp niet doorgaan. De leerkrachten van groep 8 zijn er toch
in geslaagd een mooi alternatief programma samen te stellen voor de
kinderen. Ook de musical kan in aangepaste vorm gelukkig doorgaan.
In de vorige nieuwsbrief heeft u de planning van de studiedagen en lesvrije
werkdagen kunnen lezen. Deze data staan inmiddels ook op de schoolapp.
Helaas is daar 1 wijziging in ontstaan. De studiedag van vrijdag 18
september is verplaatst naar vrijdag 25 september. Dit zal ook aangepast
worden op de schoolapp en website.
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123ZING
Op de Sinte Maerte gebruiken wij de muziekmethode 123Zing. In de periode
dat de kinderen vanuit huis onderwijs volgden hebben veel groepen gebruik
gemaakt van de "kidspagina" van 123Zing. Met een aparte inlogcode kon
men vanuit huis de liedjes en lessen van de eigen groep volgen.
Op dit moment kunnen de leerlingen weer naar school en krijgen ze ook
weer muziekles. De kidspagina is nu niet meer nodig om thuis te werken
maar is nog wel steeds beschikbaar. Er worden regelmatig nieuwe liedjes en
lessen op gezet zodat uw kind maar ook u als ouder/verzorger de liedjes en
lessen thuis kunt bekijken.
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MR VERKIEZING
Hallo allemaal,
In september komen er twee plekken vrij in de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad en wij zijn op zoek naar twee enthousiaste
plaatsvervangers.
Om ook de ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen een kans te geven,
zullen we ook nog een oproep doen aan het begin van het nieuwe
schooljaar. Mocht je nu al weten dat je interesse hebt, laat het ons dan
alvast weten via kbssintemaerte_mr@inos.nl.
Mochten er zich na de oproep eind augustus meer dan twee personen
gemeld hebben, dan zullen we verkiezingen organiseren.
Alvast een fijne zomervakantie gewenst!
Met vriendelijke groet,
de leden van de MR
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