UIT DE DIRECTIEKAMER
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2022-2023. Via de nieuwsbrief willen wij u
ook dit schooljaar weer één keer per maand informeren over alles wat er speelt in en rondom de school.
Op de schoolapp en de website van de school vindt u daarnaast heel veel informatie over de school. Ook
de nieuwsbrieven worden daarop geplaatst. We zijn inmiddels al weer drie weken bezig in het nieuwe
schooljaar. We hopen dat de kinderen inmiddels weer gewend zijn aan de nieuwe groep en de omgeving
binnen de school. Laten we er samen weer de schouders onderzetten om er een mooi schooljaar van te
maken.
Ook zijn inmiddels de informatieavonden weer achter de rug. We kijken positief terug op deze avonden.
Ze zijn bedoeld om informatie te geven vanuit school, maar ook om kennis te maken met de leerkracht
(en). De informatie kunt u nog nalezen in de informatieboekjes die terug te vinden zijn op de schoolapp.
De gevonden voorwerpen die na deze avonden zijn blijven liggen zijn beschikbaar gesteld aan een goed
doel, Stichting Gambia Child. We hopen dat er dit schooljaar wat minder spullen achterblijven op school.
Is dat toch het geval dan worden ze tijdelijk bewaard in de kast ‘gevonden voorwerpen’ in de gang bij de
BSO ruimte.
We gaan het tweede schooljaar van het ‘andere schooltijden rooster’ in. Daarbij lunchen alle kinderen in
de eigen klas bij de eigen leerkracht. Daarna spelen de kinderen nog een half uur buiten onder
begeleiding van het TSO (tussenschoolse opvang) team. In dat half uur hebben leerkrachten zelf een
korte pauze. Deze pauze wordt georganiseerd in drie verschillende shifts. Meer informatie over de
organisatie van de TSO kunt u lezen op de schoolapp en de website van de school. Het TSO team bestaat
uit vrijwilligers, pedagogisch medewerkers van Kober en een sportcoach vanuit Flekss Sport BSO.
Voor deze begeleiding vragen wij ook dit schooljaar weer een bijdrage. In overleg met de MR is dit
bedrag voor dit schooljaar vastgesteld op € 80,- per kind. Stroomt uw kind later in, dan zal dit bedrag
aangepast worden. Vorig schooljaar was het bedrag € 100,-. Het is gebleken dat de personeelskosten wat
lager uitvallen, een klein overschot van het afgelopen schooljaar is besteed aan speelmateriaal en
opknappen van de speeltoestellen. Het financieel overzicht over het afgelopen schooljaar is gedeeld met
de MR. Ook dit schooljaar zullen we de MR weer informeren over de TSO financiën. In de loop van
volgende week krijgt u een digitaal betaalverzoek voor de TSO kosten voor dit schooljaar. Bij dat verzoek
kunt u aangeven in 3 termijnen te willen betalen. Heeft u een Breda Pas dan krijgt u 25% korting. Heeft u
vragen over deze bijdrage dan kunt u die stellen via kbssintemaerte_info@inos.nl

Met vriendelijke groet,
Wim van Dun
Directeur
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OKTOBER
05 Sportdag grp 6 tm 8
20 Nieuwsbrief
24—28 Herfstvakantie
31 Studiedag

AANMELDEN BROERTJE/ZUSJE
Zoals u al eerder in de nieuwsbrief heeft
kunnen lezen, werken we op dit
momenten op Sinte Maerte met een
wachtlijst. We vragen altijd vroegtijdig
broertjes en zusjes aan te melden, zodat
wij u een plek in een kleuterklas kunnen
garanderen. Aangezien het aantal
aanmeldingen dat wij op dit moment
binnenkrijgen, is het voor ons
noodzakelijk om de aanmeldingen van
broertjes/zusjes tijdig in beeld te
hebben. Wanneer dit niet gebeurt,
bestaat de kans dat we uiteindelijk te
veel aanmeldingen binnenkrijgen.
We streven er namelijk naar om
maximaal 28 kinderen in een kleuterklas
te plaatsen. Wanneer broertjes en zusjes
op het laatste moment worden
aangemeld, worden de klassen mogelijk
te vol.
Daarom willen we hierbij kenbaar maken
dat we met een deadline gaan werken.
We vragen u broertjes en zusjes die in
het schooljaar 23-24 4 jaar worden
uiterlijk 21 oktober 2022 bij ons op
school aan te melden. Mocht dit niet
gebeuren, dan bestaat de kans dat u op
de wachtlijst terechtkomt. Wij hopen op
uw begrip hiervoor.

GEZOCHT
Hulpouders voor de schoolbibliotheek
De werkgroep bibliotheek is dringend
op zoek naar ouders/grootouders die
ons bibliotheekteam komen versterken.
De bibliotheek is iedere dag
geopend (ma, di, do, vr 13.15-14.15 uur,
wo 11.15-12.15 uur).
De bibliotheek-ouders zorgen voor
het innemen en uitlenen van de
boeken van/aan de kinderen.
Indien nodig, helpen de ouders de
kinderen bij het uitzoeken van boeken
op het juiste lees- niveau.
Wij zoeken nog 1 ouder voor de
maandag, 1 ouder voor de dinsdag, 2/3
ouders voor de donderdag en 2/3
ouders voor de vrijdag.
Ook voor de kleuters zijn we op zoek
naar een begeleiders op donderdag
en/ of vrijdag ochtend van
10.00-11.00 uur. De begeleiders gaan
steeds met een klein groepje kleuters
een boek zoeken in de bibliotheek.
We hopen op veel hulp voor onze
schoolbibliotheek!
Kunt u 1 dag in de week of 1 dag in de
2 weken helpen, mail dan naar:
kbssintemaerte.bibliotheek@inos.nl
Ook voor meer informatie kunt u
mailen naar bovenstaand e-mail adres.
Na aanmelding gaan we kijken of we
iedereen kunnen indelen.
Werkgroep bibliotheek

WEEK TEGEN HET PESTEN
De weken vanaf de zomer tot aan de
herfstvakantie noemen we de
"gouden weken". In deze weken
besteden we extra aandacht aan het
werken aan een positief groepsklimaat.
Vanuit een veilige en positieve setting in
de klas kunnen de kinderen goed tot
leren komen.
Meedoen aan de "week tegen het
pesten" is een onderdeel van die gouden
weken. Wij vinden het een belangrijk
onderwerp. Een onderwerp wat we ook
beschreven hebben in ons
Veiligheidsplan.
In het artikel in de bijlage lees je er meer
over.

Het Centrum Jeugd & Gezin is er voor
vragen over opvoeden en opgroeien.
Binnen CJG Breda werken wijk-CJG-ers
op vrijwel elke school. Deze CJG-er is er
voor alle ouders en jeugd in de wijk waar
de school staat. Bij hem of haar kunnen
ouders en leerkrachten terecht met
vragen over opvoeden en opgroeien. Hoe
groot of klein je vraag ook is, de
wijk-CJG-er zoekt samen met jou naar
oplossingen die voor jou werken zodat je
zelf weer verder kunt.
Wil je eens verder praten over je kind of
heb je vragen over opvoeden? Dan kun je
terecht bij de wijk-CJG-er van CJG Breda.
TOPBSO PRINSHEERLIJK
Op deze school is dit: Maria Bezem,
maria.bezem@cjgbreda.nl.
Beste ouders,
Zij komt elke eerste dinsdag van de
Om de wereld van onze bso-kinderen te maand op de school langs.
De CJG-er is er niet alleen voor vragen
verrijken zijn we altijd op zoek naar
van ouders, jongeren en kinderen, maar
gekwalificeerde ouders, oma's,
buurmannen etc die leuke, creatieve of ook van leerkrachten, docenten,
sportieve workshops kunnen verzorgen medewerkers kinderopvang,
sporttrainers en anderen die met
op bso-middagen. Met gekwalificeerd
kinderen en jongeren werken. CJG Breda
bedoelen we mensen met een
is telefonisch bereikbaar op
pedagogische opleiding,
onderwijsassistent, pabo, cios-opleiding. 0800 – 444 0003 en per mail naar
Lijkt het je leuk, loop even langs de bso in info@cjgbreda.nl
de school of stuur een email naar
prinsheerlijk5bso@kober.nl

Groetjes,
Topbso Prinsheerlijk

BREDA PHOTO

SCHOOLTUIN

2 weken geleden zijn de groepen 7 en 8
naar Breda Photo geweest bij het oude
Backer en Rueb gebouw. Een festival
waar we om de twee jaar naartoe gaan.
De kinderen hebben een speurtocht
langs grote foto's gemaakt en hebben
verhalen achter enkele foto's gehoord.
Zo ook van 3 meisjes die met hun ouders
in een zelfgemaakte camper door Europa
trekken. Dit vonden ze erg fascinerend
om te zien, vooral omdat de meisjes niet
naar school gaan, maar les krijgen van
hun ouders.
https://bredaphoto.nl/nl/fotograaf/daan
-zuijderwijk-and-maaike-vergouwe/
Het festival is nog t/m 23 oktober op
verschillende plaatsen in Breda te
bezoeken en zeer de moeite waard!

Op onze school hebben we nu een
prachtig groen schoolplein waar
kinderen heerlijk kunnen spelen.
We willen ook de schooltuinen die we
hebben verder invulling gaan geven
binnen ons onderwijsprogramma.
Daarmee is een begin gemaakt bij de
groepen 3. Iedere groep heeft in zijn
plantenbak iets gezaaid.
Helaas is veel niet tot groei gekomen
door de droge zomer. De tomaten zijn
wel erg gegroeid.
We hadden een grote oogst! En wat
proefde ze lekker en veel zoeter dan de
tomaten uit de winkel.

(BIJZONDER)VERLOFAANVRAAG
Het (bijzonder) verlof kan aangevraagd
worden via de schoolapp.
Hier gelden wel wat regels en richtlijnen
voor. Via onderstaande link vindt u meer
achtergronden over het (bijzonder)
Verlof
https://rblwest-brabant.nl/ouders/
regels-en-richtlijnen/

SINTE MAERTE IN ACTIE

STUDIEDAGEN 2022-2023

Zoals elk jaar rondom het feest van Sint
Martinus zullen de kinderen zich ook nu
weer inzetten voor een goed doel. Dit
jaar hebben we gekozen voor Unicef.
Unicef verricht momenteel op veel
plaatsen in de wereld goed werk voor
kinderen in bizar slechte
omstandigheden. Een voorbeeld hiervan
zijn de kinderen die op de vlucht zijn
vanuit Oekraïne.
De Martinusviering op school zal
plaatsvinden op vrijdag 11 november op
het Kerkplein. We zullen dan de nieuwe
vlag hijsen, het Martinuslied zingen en
het bedrag bekend maken dat we voor
het goede doel hebben opgehaald. In de
week die hieraan vooraf gaat, zullen er
vrijwilligers van Unicef de groepen
bezoeken en hen bijpraten over de
werkzaamheden van de organisatie.
De actie die we houden rondom het feest
van Martinus gaat natuurlijk over delen
en klaar staan voor een ander. Dit jaar
krijgen de kinderen op dinsdag 1
november een klusjeskaart met QR-code
mee naar huis en mogen zij allerlei
klusjes gaan doen voor familie, vrienden
en bekenden. Met deze klusjes halen ze
zo een vrijwillige bijdrage op. Uiteraard
komt de opbrengst hiervan ten goede
aan Unicef. We hopen dat we samen met
de kinderen kunnen zorgen voor een
geslaagde actie en een mooi resultaat.

31 oktober
19 januari
27 januari
26 mei
12 juni

SCHOOLVAKANTIES 2022-2023
Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober
Kerstvakantie 26 dec t/m 06 januari
Carnavalsvakantie 20 t/ 24 februari
Meivakantie
24 april t/m 05 mei
Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus

VRIJE DAGEN 2022-2023
Tot 12.00u
23 december
Goede Vrijdag 07 april
2e Paasdag
10 april
Hemelvaartsdag 18-19 mei
2e Pinksterdag 29 mei
Tot 12.00u
14 juli

BIJLAGEN NIEUWSBRIEF
*SKIP
*week tegen het pesten
*kinderboekenweek

Volgende Nieuwsbrief:

Donderdag 20 oktober

