Uit de directiekamer
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van
november. Via deze nieuwsbrief willen wij u één
keer per maand informeren over alles wat er
speelt in en rondom de school. Deze
nieuwsbrief staat ook op onze website en op de
schoolapp onder de knop ‘nieuws’. Met deze
nieuwsbrief wordt voorkomen dat er veel losse
e-mails naar u verstuurd gaan worden.

AGENDA NOV / DEC
23—27 Oudergesprekken
01 – 02 Oudergesprekken
03 Sinterklaasviering
08 Studiedag
21— 01 Kerstvakantie

In onze communicatie en informatieverstrekking willen we steeds meer
gebruik gaan maken van de schoolapp. Onder de knop ‘informatie’ kunt u nu
ook alle informatieboekjes van de groepen vinden. Onder de knop ‘nieuws’
vindt u de meest recente beslisboom in verband met het Coronavirus.
In deze nieuwsbrief geen informatie over richtlijnen en afspraken met
betrekking tot het Coronavirus. Deze info komt naar u toe via updates per
mail. Op de website van de school www.sintemaerte.nl staat een link naar
de website van INOS met informatie vanuit het bestuur over het virus.
Namens het team hopen we u op deze manier goed te informeren. Veel
plezier bij het lezen van deze nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,

Wim van Dun
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Meer dan €2000,= voor VILLA PARDOES!!!
Wat zijn we als juffen en meesters trots op de kinderen die met hun
knutselwerken, acties en andere zaken dit mooie bedrag bij elkaar hebben
gekregen. En wat waren we blij en trots dat Sint Martinus zelf even
langskwam om tijdens de digitale viering het bedrag te onthullen.
Mede namens Sint Martinus bedankt!
Tijdens de digitale viering hebben we natuurlijk ons Martinuslied gezongen
met als koor Sophie, Floor en Emilie uit groep 5c van juf Mariëtte. Echt heel
goed gedaan. En dan natuurlijk de grote kralenpot. Roodkapje Kiki en Prinses
Maud waren door Martinus uit het Sprookjesbos gehaald om dit bekend te
maken. Sieb uit groep 8, Jolijn uit groep 7, Mia uit groep 5 zaten er heel dicht
bij en wonnen een kleine prijs gesponsord door Villa Pardoes zelf. Maar de
grote winnaar was natuurlijk Loïs uit groep 8 van meneer Tim. Zij schatte het
aantal kralen op 278 en zat er daarmee het dichtst bij het werkelijke aantal
van 275 kralen

Ouders, kinderen, opa's, oma's, juffen, meesters en anderen, bedankt voor
jullie bijdrage!!!
Werkgroep Sint Martinus
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Het verhaal van Sint Maarten
Mooi geschreven en getekend door een aantal kinderen uit groep 3
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Nieuwe methode voor taal en spelling
Dit jaar zijn we op onze school gestart met een nieuwe methode voor taal en
spelling. Taal hebben we schoolbreed ingevoerd in groep 4 tot en met 8.
Spelling is ingevoerd in de groepen 4, 5 en 6 en zal fasegewijs ook in 7 en 8
ingevoerd gaan worden.
De methode draagt de krachtige en veelbelovende naam STAAL. Uiteraard
hebben we ons team hierin geschoold en zijn we vol enthousiasme met onze
kinderen aan de slag gegaan. We merken dat de manier waarop de uitleg bij
taal en spelling plaatsvindt op sommige vlakken behoorlijk afwijkt van de
eerdere methode Taal in Beeld. Dit maakt dat ook de leerkrachten en kinderen aan de nieuwe methode moeten wennen. Daarnaast zien we dat er op
de taaltoetsen meer van de kinderen wordt gevraagd.
Verder hebben we na de afname van de taaltoetsen in de groepen 4 tot en
met 8 de norm aangepast. Na een voorzichtige start hebben we de norm
bijgesteld naar het landelijke niveau. Dit betekent dat de kinderen minder
fouten mogen maken om toch tot een voldoende te komen. We hebben
deze norm half november aangepast, waardoor de cijfers voor de toetsen
van blok 1 en 2 lager uitvallen dan eerst zichtbaar was in Parnassys.
Deze drie zaken maken dus dat de beoordeling van uw kind bij taal en
spelling wat lager kan zijn dan u gewend bent. Dit zal zeker niet bij alle kinderen het geval zijn. We zijn ervan overtuigd dat als de kinderen meer hun
weg in de methode hebben gevonden, ze ook weer beter zullen gaan scoren.

Vakgroep taal
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Vertrouwenspersoon
Wellicht heeft u de posters van de vertrouwenspersonen al in de hal zien
hangen. Een vertrouwenspersoon is er voor kinderen, ouders en
medewerkers die met een ongewenste situatie zitten die ze niet zo makkelijk
kunnen oplossen en daar hulp bij zoeken. Een vertrouwenspersoon kan
meedenken over een oplossing, de juiste mensen bij elkaar brengen en
eventueel de weg wijzen naar een hulpinstantie of juiste professional. Om de
beste zorg te bieden, kunnen wij niet in alle situaties geheimhouding
beloven.
In de groepen 1 t/m 8 wordt tijdens de SEO(Socociaal Emotionele
Ontwikkeling) lessen gepraat over situaties die te maken hebben met
ongewenst gedrag (discriminatie, agressie, seksuele intimidatie, geweld en
pesten). De kinderen hebben kennis gemaakt met de ‘praatplaat ongewenst
gedrag’ (zie de achterkant van deze flyer). Op de praatplaat ziet u gevoelige
onderwerpen afgebeeld staan, zoals: pesten, aanraken en bekeken worden.
Allemaal situaties die kinderen niet fijn vinden. De praatplaat laat ook zien
wat kinderen er tegen kunnen doen. Bijvoorbeeld ‘NEE!’ zeggen. Als ‘nee
zeggen’ niet helpt dan biedt de praatplaat diverse hulpmogelijkheden aan:
praten met iemand uit de vertrouwde omgeving (denk aan bijvoorbeeld de
ouders of de juf/meester) of contact opnemen met een van de
vertrouwenspersonen van de school. Op Kbs Sinte Maerte zijn dat juf
Marleen van groep 3 juf Kelly van groep 8 en meneer Bart van groep 7.
De vertrouwenspersoon helpt kinderen zoeken naar oplossingen voor
ongewenste situaties.
Mocht u als ouder te maken krijgen met een ongewenste situatie of heeft u
het gevoel dat uw kind ergens mee zit, dan kunt u ook terecht bij de
vertrouwenspersonen.
Met vriendelijke groet,
Marleen van de Giessen
Kelly Guthe
Bart Audenaerd
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De GMR heeft een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter!
Na de verkiezingen en met de komst van de nieuwe leden werd het tijd voor
een nieuwe rolverdeling. We zijn erg blij dat ons nieuwe lid Sharon Hiemstra
de taak van voorzitter op zich neemt. Samen met het ouderlid Jan-Willem
Thoen, onze nieuwe vicevoorzitter, heeft de GMR een sterke basis om mee
te praten, mee te denken en mee te beslissen over bovenschoolse INOSbeleid.
Hieronder stellen zij zich voor:
Mijn naam is Sharon Hiemstra en ik woon in
Breda. Ik ben 35 jaar en ben getrouwd met Jeroen.
Wij hebben 3 kinderen, een meisje van 5, een
jongen van 3 en een jongen van 1 jaar. Ik ben
binnen INOS zo’n 11 jaar werkzaam. Ik ben
begonnen op het VSO Breda College als leerkracht,
na heel wat jaren ben ik sinds kort werkzaam op
Ons Sbo en van de vele rollen nu in de rol van
Intern begeleider. Sinds dit jaar lid geworden van
de
GMR en ik mag de
voorzittersrol op me nemen. Ik heb er enorm veel zin in om met de leden
samen te brainstormen over allerlei zaken rondom personeel, onderwijs en
financiën. Naast mijn werk zit ik binnen de tennis in het verenigingsleven en
houd ik van gezelligheid!
Ik ben Jan-Willem Thoen, trotse vader van 3 jongens
waarvan onze jongste Floris op SO het Kasteel zit. Sinds
2 jaar zit ik als ouderlid in de GMR en de GMR
commissie financiën. Er gebeurd een hoop in het
onderwijs zeker in deze uitdagende corona tijd en ik
vind het erg mooi om mijn steentje bij te kunnen dragen en het ouderperspectief te kunnen geven. Ik heb er
veel zin in om als vicevoorzitter samen met alle leden
van de GMR een goede en zinvolle invulling te geven
aan de medezeggenschap binnen INOS. Als er ouders zijn met vragen over
bovenschoolse zaken, neem dan gerust contact met me op!

Mocht je vragen hebben aan de GMR dan kun je altijd contact opnemen via
het mail adres gmr@inos.nl Wil je meer weten over de GMR? Ga naar
https://inos.nl/wie-zijn-wij/medezeggenschap/
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Sinterklaas is weer in het land
Afgelopen zaterdag hebben we gezien hoe Sinterklaas en zijn pieten veilig
zijn aangekomen in Nederland. De stoomboot vol met pakjes kwam aan op
de Dieuwertje Blokkade. Na aankomst ging hij direct door naar het grote
pietenhuis. De Goedheiligman werkt de komende tijd vanuit huis, maar voor
de kinderen van de Sinte Maerte maakt hij graag een uitzondering.
Op donderdag 3 december zal hij onze school een bezoekje brengen. Door
de coronacrisis mogen er helaas geen ouders bij aanwezig zijn. Wel worden
er foto’s gemaakt, zodat jullie op een later moment nog kunnen genieten
van zijn bezoek.
We kijken uit naar zijn komst!
Groeten van de werkgroep Sinterklaas

Het programma van de
kerstvakantie volgt op de
volgende bladzijden

Data uitkomen nieuwsbrief
17-12
28-01
25-02
25-03
29-04
27-05
24-06
22-07
Deze data kunt u ook terugvinden op de schoolapp onder jaarkalender en op
onze website onder schoolkalender. Ook de vrije dagen, vakanties en
studiedagen zijn terug te vinden op de schoolapp en website.
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