Uit de directiekamer
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief. Hierin veel aandacht voor de werkzaamheden
aan het schoolplein. De kinderen staan al te popelen om er gebruik van te gaan maken.
Helaas moeten ze nog even geduld hebben. Het zal nog een week of twee duren. Helaas is
het al te laat voor het plantwerk. Na de zomervakantie zal het dan ook pas helemaal
afgewerkt kunnen worden.
Vorige week heeft u de informatiegids ontvangen over het voorstel om het rooster met
ingang van het nieuwe schooljaar definitief te gaan veranderen. Na het ontvangen van
deze gids was er de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen. Daar is zeker gebruik
van gemaakt. Ik heb zo goed mogelijk alles proberen te beantwoorden. Als bijlage bij deze
nieuwsbrief zit een bestand met toch nog wat extra achtergrond informatie over deze
beoogde verandering van schooltijden. Ik zou zeggen, lees dit toch nog een keer goed door
voordat u uw stem gaat uitbrengen. Vandaag ontvangt u zoals afgesproken per mail de link
om te kunnen stemmen.
Voor het nieuwe schooljaar is al besloten om de kinderen van groep 1 op vrijdag naar
school te laten gaan. Een aantal jaren geleden is vanwege een bezuiniging besloten om die
vrije dag voor groep 1 in te voeren. Nu er wat meer financiële ruimte komt willen we dat
heel graag weer terugdraaien. Ten eerste, omdat door de speciale groep 2 dag op vrijdag
er een ongewenste knip/overgang komt tussen groep 1 en 2. Dit beïnvloedt een goede
doorgaande lijn tussen beide groepen. We willen niet zo denken in groep 1 en 2. Ten
tweede, omdat de leerlingen in deze Corona tijd wat extra leertijd goed kunnen gebruiken.
Natuurlijk kan een leerling van 4 jaar ook altijd een keer een dag overslaan als er even rust
nodig is. Ze zijn immers nog niet leerplichtig. Dit besluit is al definitief en heeft niets te
maken met een eventueel ander rooster.

AGENDA JUNI
01 Olympisch Schoolfeest
07 Studiedag (vrije dag)
21—24 kamp groep 8
24 Nieuwsbrief

Op de schoolapp staat weer een nieuwe beslisboom in
verband met de Coronarichtlijnen. Laten we blijven
volhouden om het virus buiten de school te houden.
Graag uw aandacht voor het niet verkouden naar
school laten gaan van uw kind.

Met vriendelijke groet,
Wim van Dun

Sponsorloop

GEVONDEN VOORWERPEN

De afgelopen weken is hard gewerkt om
onze speelplaats te veranderen in een
waar speelparadijs. Zoals bij alles hangt
hier een prijskaartje aan. Het grootste
gedeelte kan betaald worden uit
subsidies, maar we hebben nog een
essentieel bedrag nodig.
Daarom willen we een sponsorloop
organiseren op donderdag 1 juli.

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

Per klas lopen de kinderen rondjes. Het
minimale bedrag per rondje is 1 euro. Ze
hebben daarvoor 12 minuten de tijd.
U kunt sponsoren per rondje of vast
bedrag.
Betaling zal waarschijnlijk via een
QRcode gaan deze zal op de
sponsorkaart staan of overmaken op de
bankrekening van de school.
De sponsorkaart ontvangt u op dinsdag
15 juni.

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

.

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

Groen schoolplein
Beste ouders,

Samen met de kinderen, ouders en
sponsoren proberen we de kers op de
taart te krijgen. Hier komt nog informatie
over hoe we dit gaan doen.

Zoals jullie allemaal al wellicht gezien
hebben is er een start gemaakt met het
De werkgroep:
vergroenen van de schoolpleinen van
groen schoolplein Sinte Maerte
Sinte Maerte. De firma Vogels uit
Gemonde neemt het zware werk voor hun
rekening. Zij hebben recentelijk ook het
pottenbakkers veldje ingericht
(ter referentie). Er is gestart met het
verwijderen van het straatwerk daar waar
de speeltoestellen en groen voor kinderen
gaan komen. Er is een werkgroep groen
schoolplein opgestart. Met behulp van
docenten, ouders en kinderen van Sinte
Maerte is er ook al veel werk verzet.
Tegels eruit wippen, banken metselen,
oude speeltoestellen demonteren,
schoonmaken en ga zo maar door.
Binnen circa 2 weken zal Vogels gereed
zijn met het uitvoerende werk.
De aanplant van de planten en bomen
wordt uitgevoerd in het najaar om er voor
te zorgen dat het zo goed mogelijk
aanslaat. In de bijlage zitten 2 PDF
tekeningen zodat u kunt zien hoe de
pleinen er uiteindelijk komen uit te zien.
Het doel van het aanpassen van de
schoolpleinen is dat de kinderen op een
speelse manier in aanraking komen met
groen, meer mogelijkheden hebben om te
spelen en dat er in de lesprogramma's
naar buiten gegaan kan worden daar waar
het past.
Een belangrijke groep die nog volop aan
de slag is, is de sponsor commissie. Om
het laatste stuk van de schoolpleinen "af
te maken" zoeken we nog sponsors.

YES! We mogen weer!
Wat? Zomerdisco
Wanneer? zaterdag 5 juni 2021
Waar? De Dorpswei, Dreef 8
Na alle corona perikelen van de
afgelopen tijd is het ein-de-lijk weer zo
ver: S.K.I.P. kan weer een activiteit
organiseren! Onwijs fijn! Wij zijn wel toe
aan een avond vol met leuke muziek en
coole danspasjes. Jullie ook? Wij zullen
de Dorpswei (Dreef 8) voor deze
gelegenheid omtoveren tot een Tropical
Island en we verwelkomen jullie allemaal
in jullie mooiste Tropical outfit voor een
te gekke disco! Wij organiseren een
aparte disco voor de onderbouw van de
basisschool (groep 1 tot en met groep 4)
van 18.00 tot 19.30 en de bovenbouw
van de basisschool (groep 5 tot en met
8) van 20.00 tot 21.30. Wij kijken er naar
uit om jullie te zien!
Opgelet! Om de activiteit voor iedereen
veilig te houden, hebben wij een aantal
maatregelen getroffen. Wij vragen uw
begrip. Hieronder de praktische
informatie op een rijtje.
Vooraf inschrijven
Om voor een goede doorstroom te
zorgen bij de start van de activiteit en
ieders contactgegevens goed op een
rijtje te hebben, vragen wij om uw kind
(eren) vooraf in te schrijven voor de
Zomerdisco activiteit via
www.skipprincenhage.nl/activiteiten.
Dit is mogelijk tot en met 3 juni.

Tijden
De haal- en brengtijden splitsen we zoals
genoemd voor deze gelegenheid op in
onder- en bovenbouw. Hier staan ze
nogmaals op een rijtje.
Groep 1 t/m 4:
18:00u brengen, 19:30u halen.
Groep 5 t/m
8: 20:00u brengen, 21:30u halen.

Meer weten?
Op de hoogte blijven? Neem eens een
kijkje op onze vernieuwde website
www.skipprincenhage.nl of like onze
pagina op facebook:
SKIP Princenhage. Nog vragen en/of
opmerkingen over de Zomerdisco
activiteit? Stuur dan een mailtje
naar info@skipprincenhage.nl.
Tot dan, tot S.K.I.P.!

GMR in actie voor beter binnenklimaat
in de scholen

De GMR gaat ook andere
medezeggenschapsraden in de regio
stimuleren actie te ondernemen.

De GMR van INOS komt in actie voor een
beter binnenklimaat in de scholen. Met
een brief naar de PO-Raad is een eerste
stap gezet. De brief, mede ondertekend
door het INOS-bestuur, doet de GMR een
dringende oproep aan de PO-Raad om
zich hard te maken voor een beter
binnenklimaat op de scholen.
De ambitie is groot. Ook al weten ze dat
het klimaatprobleem al vele jaren speelt
maar nog steeds niet hoog genoeg op de
agenda staat in Den Haag. De GMR vindt
het schrijnend om te zien hoe hoog de
temperaturen in verschillende
klaslokalen kunnen oplopen in de zomer.
De hoge metingen die de GMR doorkreeg vanuit verschillende INOS-scholen
spreken voor zich.
Temperatuur en leerrendement
-Leerprestatie nemen aanzienlijk af bij een temperatuur<18C en
>25C.
-Een graad temperatuurverschil leidt tot 3,5% prestatieverlies.

Schoolgebouwen moeten een fijne plek
zijn voor leerlingen om te leren en voor
onderwijspersoneel om in te werken. Een
goed binnenklimaat op de scholen is
daarbij belangrijk. Als we goede
schoolgebouwen willen moet er fors
meer geld komen van de overheid. De PO
-Raad vraagt al jaren aandacht voor het
binnenklimaat van scholen.

Bijlagen nieuwsbrief:
- Toelichting rooster andere schooltijden
- Gevonden voorwerpen
- Tekeningen groen schoolplein
Volgende Nieuwsbrief:

Donderdag 24 juni

