
Uit de directiekamer  
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van november met informatie over allerlei zaken rondom de 
school. 
 
In deze nieuwsbrief kunt u meer informatie lezen over een project ‘Sociale Media’ dat we als pilot 
hebben gedaan in een groep 7. Aan het einde van dit schooljaar wil de werkgroep ICT een  
protocol hebben opgesteld waarmee we willen bereiken dat onze leerlingen beter en veiliger om 
kunnen gaan met sociale media. Natuurlijk is dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
school en ouders. In de loop van het schooljaar zal hierover meer informatie komen. 
 
Er kwam laatst een vraag binnen over het raamfolie aan de onderkant op de ramen van de  
lokalen die grenzen aan het schoolplein. Goed om nog een keer uit te leggen waarom we dit 
doen. De vernieuwde schoolpleinen worden intensief gebruikt en ook vaak in een verschillende 
shifts/tijden. Om de kinderen in de klas niet te veel af te leiden is er daarom voor gekozen om  
folie aan te brengen. De leerkrachten ervaren dit als een grote verbetering. 
 
De afgelopen maanden heb ik aan ouders van verschillende groepen per mail al uitgelegd dat het 
invullen van vervanging van leerkrachten nog steeds een grote uitdaging is op dit moment. Door 
positieve uitslagen op de Corona zelftest, maar ook door griep en andere rechtspositionele  
redenen moeten we best vaak op zoek naar vervangende leerkrachten. Helaas is door het  
personeelstekort in het basisonderwijs de externe vervangerspool nagenoeg leeg. Is er geen  
externe vervanger beschikbaar, dan kijken we of we intern nog wat kunnen schuiven. Vaak lukt 
dat nog wel, maar dan gaat het bijna altijd ten koste van andere belangrijke zaken. Daarmee  
bedoel ik o.a. extra ondersteuning binnen de school voor leerlingen, maar ook extra formatie die 
we willen inzetten om het team te ondersteunen in het kader van werkdrukverlichting. Ook kan 
het niet anders dan dat er soms veel verschillende leerkrachten voor de groep staan. 
 
Er zijn ook momenten dat we het niet voor elkaar krijgen, dan nemen we de beslissing om een 
groep te verdelen over andere groepen. Daar hebben we een intern protocol voor bedacht met 
elkaar. Natuurlijk hebben al deze maatregelen flinke invloed op het reilen en zeilen binnen de 
school, er worden dan nogal wat ballen in de lucht gehouden. Het bestuur heeft al aangegeven 
dat ze hopen dat er begrip zal zijn bij de ouders als het een keer niet lukt en de ouders wordt  
gevraagd de kinderen een dag thuis te houden. Het lijkt erop dat we dit laatste misschien toch  
helaas wel eens moeten gaan doen. Alle basisscholen kampen met hetzelfde probleem.  
De politiek is echt aan zet op dit punt. 
 
Ik wens iedereen al vast een fijne Sinterklaasviering. 
 
Met vriendelijke groet, 
Wim van Dun 



MediaMasters 
Wij mochten van 3 t/m 11 november 
met onze klas meedoen aan  
MediaMasters. Het was super leuk.  
Je leert omgaan met het internet,  
bijvoorbeeld dat je geen foute dingen 
moet sturen.  
We kregen allerlei opdrachten en als je 
iets goed deed kreeg je bits. En met die 
bits kon je dingen winnen. Dus iedereen 
wilden winnen. Wij zijn uiteindelijk op 
plaats 419 geëindigd van meer dan 8100 
klassen! #Geweldig 
 
We hebben in totaal 5 missies gespeeld. 
Er waren vijf teams  en ze streden tegen 
elkaar in de finale. Er was een jager, die 
probeerde de teams uit te schakelen.  
De teams moesten vijf sleutels vinden. 
Als ze een van de sleutels niet konden 
vinden, konden ze één keer onze hulp  
inschakelen. Dan moest wij een vraag 
beantwoorden en als dat goed was, dan 
kreeg dat team een tip. Handig dus! 
 
We hebben allerlei dingen geleerd over 
social media: wat we wel en niet mogen 
sturen, vanalles over online pesten, wat 
juice-vloggers zijn en doen, welke veilige 
wachtwoorden we kunnen gebruiken (en 
 welke vooral niet!), welke regels er  
gelden voor privacy en het plaatsen van 
foto´s van anderen. Dus je kan zeggen 
dat we veel hebben geleerd. 
 
Bram, Marianne en Aya 7a  

 

 
 

AGENDA 
NOVEMBER /DECEMBER 
28 nov tm 09 dec (uitzondering 05 dec) 
Driehoeksgesprekken  
05 Sinterklaasviering 
22 grp 1 tm 8 om 12.30u uit  
22 18.00-19.00u kerstviering  
23 grp 1 tm 8 om 12.00u uit  
26 dec tm 06 jan Kerstvakantie  
 

Bedankt voor uw bijdrage!!! 
Uiteraard vierden we 11 november de 
naamdag van Sint Martinus. We hebben 
gezongen voor de jarigen, onze nieuwe 
vlag gehesen, het Martinuslied gezongen 
en...stil gestaan bij ons goede doel van 
dit jaar: Unicef. Dit jaar hebben de  
kinderen klusjes gedaan voor kind  
vluchtelingen uit Oekraïne. En dat  
hebben ze met verve gedaan. Er is  
gestofzuigd, bladeren geharkt, eikels  
geraapt, schoongemaakt en nog veel 
meer en dat heeft geleid tot een mooi 
resultaat. Sinte Maerte is trots dat zij 
2774 euro kan overmaken naar Unicef. 
Tijdens de viering hadden we ook nog 
twee bijzondere gasten: Oenie de  
mascotte van Unicef en wethouder Arjen 
van Drunen. We willen de kinderen  
bedanken voor de klusjes die ze hebben 
gedaan en u als ouder voor uw bijdrage 
aan dit goede doel! 
 
 
 

 
  

 



Wist u dat, 
de oudervereniging (OV) het komende 
Sinterklaasfeest bekostigt en regelt van 
uw vrijwillige ouderbijdrage. 
Zij dat ook doen met het Kerstfeest,  
Carnaval en ook andere leuke en  
gezellige activiteiten mogelijk maken op 
school. We heel blij zijn met de ouders 
die de vrijwillige ouderbijdrage al  
hebben betaald.  
U heeft op 31 oktober informatie  
ontvangen over de vrijwillige bijdrage in 
een brief van de OV. Mocht u toch nog 
een bijdrage willen  geven, dan mag dat 
op onderstaand rekeningnummer. 
Alvast bedankt! 
NL15RABO0142428183  
t.n.v. “Oudervereniging vd  
Sinte Maerte School”  

 
Inspiratie kerstdiner 
Het wordt weer kouder buiten en na 2 
jaar mogen de kinderen eindelijk weer 
samen kerst vieren op school! Wat een 
feest…..vooral een feest van lekkernijen 
en dat hoort ook zo te zijn! En wat wordt 
er dit jaar toch weer gemaakt door  
iedereen? Van heerlijke zoete of hartige  
kersthapjes of gezond met fruit en dan 
het liefst natuurlijk voor iedereen, zodat 
iedereen kan mee-eten en genieten van 
elkaars lekkers. De voorkeur gaat dan uit 
naar makkelijke en kleine kersthapjes  
zodat de kinderen niet misselijk naar huis 
gaan na dertig verschillende snacks.  
Natuurlijk hebben we ook echt wel wat 
anders aan je hoofd dan de hele dag in 
de keuken staan. Toch hoeft dat je er niet 
van te weerhouden om met een  

kerstachtig en originele bijdrage te  
komen. Ook als je meerdere kinderen 
hebt. Er zijn een paar simpele, gezonde 
en makkelijke kersthapjes voor je  
verzameld! (zie bijlage) 
De kersthapjes voldoen aan drie eisen: 
 Lekker & makkelijk 
 Niet teveel ingrediënten (die de             

kinderen niet kennen / lusten en dus 
links laten liggen) 

 Kerstachtig; dus in de vorm van         
kerstballen, sterren etc. 

 

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 
 

BIJLAGEN NIEUWSBRIEF 
*Princenhage fonkelt  

*Filmavond SKIP 

*Tips recepten Kerst  

 

Volgende Nieuwsbrief: 

Donderdag 22 december 

mailto:kbssintemaerte_info@inos.nl

