Uit de directiekamer
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van juni. Na deze week zijn het nog 4 weken
tot de zomervakantie. Dan sluiten we een weer heel bijzonder schooljaar af.
Meer informatie over de versoepelingen met betrekking tot de
Corona richtlijnen zal vrijdag via de mail volgen.
We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. In de
vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat groep 1 ook op de vrijdagen
naar school zal gaan. Door de extra investeringen van de overheid in het
onderwijs de komende 2 jaren, het Nationaal Programma Onderwijs (NPO),
hebben we mogelijkheden gekregen 2 extra groepen te maken. We gaan van 7
grote kleutergroepen naar 8 kleinere kleutergroepen en van 3 grote groepen 3
naar 4 kleinere groepen 3. Door het werken met kleinere groepen kunnen we
meer ondersteuning bieden. Dat is helemaal de bedoeling van het NPO. Deze
extra middelen zijn er voor de komende 2 schooljaren. Voor de periode
daarna moeten we wel rekening houden met de mogelijkheid dat er weer
herverdeeld moet worden naar grotere groepen.
In het nieuwe schooljaar starten we met het nieuwe schooltijden rooster. Alle
aanvullende informatie daarover gaat binnenkort volgen. In het team bespreken we eerst op 1 juli nogmaals het opgestelde interne protocol/draaiboek.

AGENDA JULI
08 oudergesprekken
12 oudergesprekken
22 nieuwsbrief
23 vanaf 12.00u vakantie
alle groepen

Op dinsdag 13 juli krijgen de kinderen en de
ouders te horen hoe de groepen er in het
nieuwe schooljaar uit zien. Op woensdag 21
juli is er een doorschuifmoment binnen de
school, dan gaan alle kinderen kennismaken
met de nieuwe groep en de nieuwe leerkracht
(en).
Met vriendelijke groet, Wim van Dun

BOEKENMARKT

GEVONDEN VOORWERPEN

Veel boeken zijn uit de bibliotheek
gehaald, om zo weer plaats te maken
voor mooie, nieuwe, moderne en
aantrekkelijke boeken.

Zit er bij de lijst van gevonden
voorwerpen iets bij wat van uw zoon of
dochter is? Mail ons!
kbssintemaerte_info@inos.nl

Om deze mooie, nieuwe, moderne en
aantrekkelijke boeken te kunnen kopen,
is veel geld nodig, want nieuwe en
mooie boeken zijn duur!
Daarom organiseren wij op Sinte Maerte
een boekenmarkt.

Wat aan het einde van het schooljaar
nog op school blijft liggen wordt aan een
goed doel gegeven.

Wanneer?
Waar?
Hoelaat?

Woensdag 30 juni
Kerkplein
8.30— 9.30u
11.15— 12.15u

.

Alle boeken zijn € 0,50 per stuk
De boekenmarkt is alleen voor ouders
(de kinderen zijn op school),
graag contant en gepast betalen.
Omdat we de 1.5 meter bij de
boekentafels niet kunnen waarborgen
willen we u verzoeken om een
mondkapje te dragen bij deze
boekenmarkt

SCHOOLAPP
Wist u dat u ook ziekmeldingen en/of
verlofaanvragen kunt doorgeven via
onze schoolapp?
Ook de vrije dagen, schoolvakanties en
studiedagen zijn op de schoolapp te
vinden.
Maakt u nog geen gebruik van de
schoolapp? Meldt u dan snel aan!
Heeft u vragen over de schoolapp of lukt
het inloggen niet? Mail ons!
kbssintemaerte_info@inos.nl

STUDIEDAGEN EN VRIJE DAGEN MOESTUIN GROEP 3
SCHOOLJAAR 21/22
Studiedagen
30 september
01 november
18 januari
28 januari
8 april
17 mei
30 mei
Vrije dagen
24 december vanaf 12u vrij alle groepen
15 april Goede Vrijdag
18 april 2e Paasdag
26 mei Hemelvaartsdag
27 mei Hemelvaartsvrijdag
06 juni 2e Pinksterdag
22 juli vanaf 12u vrij alle groepen
vakanties
Herfstvakantie
25 tm 29 oktober
Kerstvakantie
27 december tm 07 januari
Voorjaarsvakantie
28 februari tm 04 maart
Meivakantie
25 april tm 06 mei

De kinderen van groep 3c hebben onder
leiding van moestuincoach Carmen een
moestuin voor de klas aan gelegd. Eerst
gaf juf Carmen les over moestuinieren en
daarna hebben de kinderen in groepjes
zaadjes gezaaid en plantjes geplant. In de
klas hebben ze in een boekje verwerkt
wat ze in de tuin hebben gedaan.

Sponsorloop donderdag 1 juli

Op de website van de school hebben we
een extra pagina aangemaakt vanwege
Het zal u niet ontgaan zijn, op donderdag deze sponsoractie. U komt daar via deze
1 juli gaan de kinderen zich in het zweet link https://www.sintemaerte.nl/
lopen om een bedrag bij elkaar te lopen sponsoractie-nieuw-schoolplein/
voor het nieuwe schoolplein.
De richtlijnen rondom Corona worden op
Over deze sponsoractie hebben we wel dit moment behoorlijk versoepeld. Toch
een aantal vragen en opmerkingen
vinden we het nog steeds niet verstandig
gekregen.
om met veel ouders bij elkaar te komen
Wat extra achtergrondinformatie over
tijdens de sponsorloop. Vandaar dat de
deze actie lijkt wel op zijn plaats. Ten
organisatie het mogelijk heeft gemaakt
eerste is het goed om aan te geven dat
om via een livestream mee te kunnen kijwe min of meer bewust ruimte hebben ken.
gehouden voor een actie door de
kinderen. Het is in onze ogen goed dat ze Het enige wat u hoeft doen is op de volmeewerken aan de totstandkoming van gende link klikken: https://youtu.be/
een nieuw schoolplein. Ze hebben
LdNkZgvqKn0
inbreng gehad bij het ontwerp en nu
hebben ze ook een rol bij het mogelijk
Als u een reactie wilt achterlaten dan
maken van alle ingebrachte ideeën. De
dient u in te loggen bij YouTube. Dat kan
kinderen voelen zich hierdoor mede
met een Google account.
verantwoordelijk voor het nieuwe
schoolplein. Ook wel fijn natuurlijk, dat We wensen alle kinderen heel veel
helpt om de schoolpleinen ook goed te succes en plezier op 1 juli!
onderhouden de komende jaren.
De werkgroep sponsorloop
De sponsorbrief kwam in de ogen van
sommige ouders wat dwingend over, dat PS: GEEN CONTANT GELD MEEGEVEN!!
was zeker niet de bedoeling. Vandaar ook Dit wordt weer meegegeven naar huis
deze extra informatie. Voor ouders die
willen bijdragen aan deze actie willen we
BIJLAGEN NIEUWSBRIEF
de betaling zo makkelijk mogelijk maken.
Vandaar de betaling via een QR code.

Brief m.b.t. oudergesprekken
Hieronder voor de zekerheid nog een

GMR oudernieuwsbrief
extra instructie.

Gevonden voorwerpen
Volgende Nieuwsbrief:

Donderdag 22 juli

