Uit de directiekamer
Hierbij ontvangt u al weer de tweede nieuwsbrief van het schooljaar 2021-2022.
We sluiten deze week de eerste periode van het schooljaar al weer af. We zijn het
schooljaar weer voortvarend van start gegaan en er is weer erg veel gebeurd binnen
de school. Met deze nieuwsbrief, maar ook via berichtjes op Klassenboek, willen wij
u daarover weer graag informeren.
In de afgelopen periode hebben we helaas twee keer een groep thuis moeten
houden vanwege het feit dat er nauwelijks vervangende leerkrachten beschikbaar
zijn. Natuurlijk proberen we dan eerst altijd een oplossing binnen de school te
organiseren. Helaas gaat dit dan toch altijd ten koste van andere zaken binnen de
school. We zullen u blijven informeren over dit probleem binnen het onderwijs.
Morgen, vrijdag 22 oktober, nemen we met het team en de kinderen afscheid van
meneer Maarten van Genuchten. Hij gaat na een onderwijsloopbaan van ruim 40
jaar genieten van een welverdiend pensioen. Na eerst in het speciaal onderwijs
gewerkt te hebben staat hij nu al weer jaren in het gewone basisonderwijs. We
gaan het enthousiasme en de deskundigheid van meneer Maarten natuurlijk erg
missen. Daar tegenover staat dat we hem dit pensioen ook erg gunnen.
We gaan hem morgen extra in het zonnetje zetten en hem heel erg bedanken voor
alles wat voor de kinderen heeft betekend in al die jaren!
In deze nieuwsbrief geen informatie over richtlijnen en afspraken met betrekking
tot het Coronavirus. Deze info komt naar u toe via
updates per mail.

AGENDA OKT/NOV
25—29 herfstvakantie
01 Studiedag
11 St Martinusviering
18 Nieuwsbrief
22—26 Oudergesprekken
grp 1 tm 8

Ik wens iedereen namens het team een hele fijne
herfstvakantie.
Met vriendelijke groet,
Wim van Dun
Directeur

Happy Hippo
Ieder jaar kiest onze school, in het kader
van onze Martinusactie een goed doel.
Door ons met de kinderen in te spannen
voor anderen hopen wij, geheel in het
licht van Sint Martinus, iets te kunnen
betekenen voor anderen.
Het goede doel van dit jaar is Happy
Hippo. Zij verzorgen feestelijke boxen
voor kinderen die dit door
omstandigheden dik verdiend hebben.
Vanuit de thuissituatie is er voor de
kinderen vaak geen mogelijkheid om
hun verjaardag echt feestelijk te vieren.
Bij de inhoud van zo’n doos moet je
denken aan spullen als slingers,
ballonnen, knutselspullen, traktaties etc.
Wat doen we?
Iedere groep krijgt 2 of 3 witte dozen die
ze met de kinderen feestelijk gaan
versieren. Daarbij krijgt iedere groep ook
een lijst met verjaardagsartikelen
waarmee ze de doos kunnen vullen. De
kinderen hebben een week de tijd om de
dozen te vullen. Voor de groepen 8 is het
mogelijk om een box voor brugklassers
te maken met schoolspullen voor de
middelbare school. Dit doen we in
overleg met de leerkrachten van
groep 8.

Alle mooi versierde en goed gevulde
dozen worden op donderdag 11
november (tijdens onze Martinusviering
op het Kerkplein)aan Stichting Happy
Hippo aangeboden. Verder komt op
dinsdag 2 en donderdag 4 november een
vrijwilliger naar school om in de
dramazaal informatie te geven over dit
goede doel.

We hopen dat u als ouders de kinderen
en het team van Sinte Maerte zult
steunen bij deze actie!

Aanmelden broertjes/zusjes
Het is van belang dat we weten hoeveel
kinderen we kunnen verwachten. Hierbij
voor de zekerheid de oproep om
broertjes/zusjes die in het huidige
schooljaar 2021-2022 4 jaar worden aan
te melden, voor het geval dit nog niet
gedaan is. U kunt bij de administratie
een aanmeldformulier opvragen. Weet u
van andere ouders in het
postcodegebied van onze school, dat zij
ook graag een kind willen aanmelden,
dan willen we dat ook graag weten. Deze
ouders kunnen naar school mailen om
een afspraak in te plannen voor een
kennismakingsgesprek/rondleiding.
kbssintemaerte_info@inos.nl
Na afloop van dat gesprek ontvangt men
dan een aanmeldformulier.

Schoolapp
Wist u dat u ook ziekmeldingen en/of
verlofaanvragen kunt doorgeven via
onze schoolapp?

“Door de ogen van de CAMERA”
*cultuurweek op Sinte Maerte*

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!
Fotograferen, Stop Motion, Architect in
kbssintemaerte_info@inos.nl
de klas, Stedelijk Museum Breda, Sound
& Design, Hologram, Filmprogramma in
het Chassé: zomaar een korte greep uit
het te gekke programma waar wij als
Sinte Maerte deze week (en sommige
groepen later in het schooljaar) mee te
maken krijgen.
De hele week staat in het teken van
Gezocht voor de groepen 1/2
Beeldcultuur.
Wat is beeldcultuur eigenlijk? Wat is er
Restanten kunstgras
door de jaren heen veranderd? Wat is
Doeken (oude lakens, dekens etc. voor
nog hetzelfde gebleven als jaren
het bouwen van hutten)
geleden? Wat is er nu populair, was dat
Tapijttegels
Keukengerei (spatels, gardes, pollepels) 200 jaar geleden bijvoorbeeld ook al?
Kartonnenkokers (bv voor een poster of Hoe maakten ze in de oertijd foto’s?
Vragen, waar we spelenderwijs antwoord
verzendkokers)
op gaan krijgen. Dit wordt een
Boomschijven
fantastische week!!!!
Inleveren kan bij groep 1/2 E
Juf Céline of juf Lobke

Bijdrage Ouderverenging
Zie bijlage nieuwsbrief

'Kinderboekenweek 2021 in
onze nieuwe bibliotheek!'

NIEUWS UIT DE SCHOOLBIBLIOTHEEK
De boekenmarkt van vorige week
woensdag heeft een bedrag opgeleverd
van ongeveer 140 euro! Van dit bedrag
kunnen we weer mooie, nieuwe,
interessante boeken kopen voor de
schoolbieb!
Wij zoeken nog een ouder of grootouder
die op de donderdag van 13.15 - 14.15
uur in de schoolbibliotheek wil helpen
met het innemen en uitlenen van
boeken!
Aanmelden graag via mail:
kbssintemaerte.bibliotheek@inos.nl

Werkgroep bibliotheek

Gevonden voorwerpen
Het nieuwe schooljaar is nog maar net
van start gegaan maar onze kast met
gevonden kleding e.d. komt al weer
aardig vol te liggen.
Mist u kleding of andere spullen van uw
zoon of dochter loop gerust even binnen
om een kijkje te nemen in de kast.
Even melden bij het directiekantoor.
Stichting Gambia Child was erg blij mee
de spullen die we van voorgaande jaren
hebben kunnen meegeven.

Een echte stewardess op bezoek!
Op 12 oktober kwam de moeder van
Mikki uit groep 3D bij ons langs om ons
mee te nemen op haar vlucht naar China.
We hebben onze koffers gepakt en
mochten instappen bij gate F4.
Dit thema paste ook erg goed bij het
thema van de kinderboekenweek 2021:
‘Worden wat ik wil’.
Samen met Mikki als hulp stewardess
mochten wij met een ‘echte’ boardingpas
instappen. We hebben echt heel veel
geleerd over hoe het is om steward/
stewardess te zijn. Van begin tot het
einde van de vlucht!
Dank je wel Martine voor deze
superleuke en leerzame ochtend!
Groep 3D

Griezelen en feesten bij S.K.I.P.
Tijd voor Halloween!
Zie bijlage nieuwsbrief

Groep 1/2 G is gisteren naar het Speelbos Allerzielen in en rond de
geweest. De kinderen hebben heerlijk
Martinuskerk
herfstspullen gezocht en gespeeld in het
bos. Dit ter inleiding van het thema voor
Zie bijlage nieuwsbrief
na de vakantie In het donkere bos!

Volgende Nieuwsbrief:
Donderdag 18 november

Groep 3c heeft een uitje naar het bos
gehad. Samen hebben ze deze hut
gebouwd

