Uit de directiekamer
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief.
Terwijl de school dicht is geweest hebben er
binnen het team van de school toch wat
wisselingen plaatsgevonden. Al eerder is gemeld
dat we juf Amy Schalk hebben mogen
verwelkomen in de onderbouw en vanaf 12
januari ook in groep 6 ter vervanging van het
zwangerschapsverlof van juf Katrien. Juf
Angelique in de onderbouw is ook met
zwangerschapsverlof gegaan. Juf Myra
Mattijssen en juf Desirée den Tenter
vervangen haar in groep 1-2 F.

AGENDA MAART / APRIL
12 Studiedag
15 Week van de lentekriebels
25 Nieuwsbrief
02 Goede Vrijdag (kinderen vrij)
05 2e Paasdag (kinderen vrij)

Per 1 maart gaan we starten met een instroomgroep. De 7 kleutergroepen zitten vol,
daarom begeleiden we de nieuwe instromers in een extra kleutergroep. Voor deze groep
is een nieuwe collega benoemd. Dit is juf Ilja van de Sande. Zij is vanaf 22-02 aan de
slag gegaan bij ons op school. Zij stelt zich in deze nieuwsbrief voor.
Per 1 februari is juf Marion met pensioen gegaan. Deze vacature is inmiddels ingevuld
met de komst van juf Céline Kronenburg. Zij zal starten per 2 maart in groep 1-2 E.
Ook zij stelt zich in deze nieuwsbrief voor.
De komende weken worden weer de landelijk genormeerde niet methode gebonden
(CITO) toetsen afgenomen. Tijdens de periode van afname kunt u deze scores tijdelijk
niet inzien via ons ouderportaal ParnasSys. Na registratie en analyse door de
leerkrachten wordt het weer opengesteld voor u.
In onze communicatie en informatieverstrekking willen we steeds meer gebruik gaan
maken van de schoolapp. Onder de knop informatie staan alle nieuwsbrieven. Onder
deze zelfde knop staat ook altijd de meest actuele beslisboom over wel of niet naar
school mogen in verband met het Coronavirus. Ook is deze beslisboom nog een keer als
bijlage meegenomen bij deze nieuwsbrief.
Nog geen inloggegevens voor de schoolapp? Neemt u dan contact op met de
administratie van de school via kbssintemaerte_info@inos.nl
Met vriendelijke groet,
Wim van Dun
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EVEN VOORSTELLEN….
Hallo allemaal!
Mijn naam is Ilja van de Sande en ik
ben sinds deze week werkzaam op
Sinte Maerte. Ik start 1 maart met de
nieuwe instroomgroep.
Hiervoor ben ik werkzaam geweest op
een basisschool in Tilburg en als
leesconsulent bij de bibliotheek. Ik
heb enorm veel zin in deze nieuwe
uitdaging en kijk er naar uit om u te
mogen ontmoeten.

Mijn naam is Céline Kronenburg-van Spaendonk en vanaf 2 maart ben ik
werkzaam in groep 1/2, samen met juf Babette. Sinds 2011 woon ik samen
met Bram en onze 3 kinderen, Tess (8), Floor (6) en Siem (4), in Prinsenbeek.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met fotografie bezig te zijn, op stap te
gaan met mijn gezin, lekker uit te waaien op het strand of een hapje te eten
met mijn vriendinnen.
Groep 1/2 heeft mij altijd getrokken, in deze groep heb ik dan ook ruim 14
jaar ervaring. Heel leuk dat ik dat hier nu ook mag gaan doen. Ik heb er erg
veel zin in en kijk ernaar uit om kennis te maken met iedereen. In deze tijd is
dat wat ingewikkeld, maar er komt vast een moment waarop dat gaat
lukken!
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NIEUW INTERIEUR BSO PRINSHEERLIJK
Door de noodopvang is het allemaal een beetje onzichtbaar, maar bij BSO
Prinsheerlijk aan de Doelen wordt heel hard gewerkt aan een nieuw
interieur! We noemen dat “Kober 2.0”; een volledige herinrichting die recht
doet aan onze pedagogische visie. Het kleurgebruik, materialen en indeling
van de ruimte zijn gebaseerd op onze pedagogische leidende principes.
Daarmee ondersteunt de ruimte de pedagogisch medewerker bij het
begeleiden van de kinderen. We hebben op andere locaties al ervaren dat de
kinderen er beter tot spel komen, ruimte hebben om samen of alleen te
spelen, uitgedaagd worden maar ook rust kunnen vinden. Inmiddels zijn de
eerste ruimtes klaar, volgende week start het werk aan de andere twee
lokalen en als laatste staat de hal op het programma. Eind maart is het klaar
en hopen we dat ouders een (virtueel?) kijkje kunnen nemen.
Tot slot kan ik hier al wel verklappen dat ook de Top-BSO op de planning
staat voor een “make-over”… We zijn blij dat we dankzij de goede
samenwerking met de school ook de oude bibliotheekruimte hierbij kunnen
meenemen. Via de ouderapp word je later verder geïnformeerd.
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VAKANTIES 2021—2022
Lesvrije werkdagen/studiedagen , worden na vaststelling in de MR
gepubliceerd.
25 tm 29 oktober herfstvakantie
27 december tm 07 januari kerstvakantie
28 februari tm 04 maart voorjaarsvakantie
18 april 2e Paasdag
25 april tm 06 mei Meivakantie
26 mei Hemelvaart
06 juni 2e Pinksterdag
25 juli tm 02 september zomervakantie
Bovenstaande vakanties zijn ook terug te vinden op de schoolapp en onze
website

DATA UITKOMEN NIEUWSBRIEF
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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