smaartje actueel
Dit is het maandelijkse mededelingen blad voor
ouders/verzorgers van
leerlingen van de St. Maartenschool
25de Uitgave week 9 van 2011.

Beste Ouders/verzorgers,
Na een periode van hard werken en veel leren hebben we dan
nu even vakantie. We wensen iedereen heel veel leut de
komende week en hopen iedereen na de vakantie weer fris en
vol goede moed terug te zien!

Blijft u in contact met ons.
Dat kan via de leerkracht
van uw kind, via
gesprekken met iemand van
de directie/zorg of via de
mail:
directie@stmaar
tenschool.nl
Ook onze
administratie
kunt u
rechtstreeks via
de mail
bereiken.
stmaarten@lpsnet.nl
Handig bij het doorgeven
van adreswijzigingen,
wijziging van
telefoonnummer, melding
van het sofi-nummer van
uw kind (voor zover nog
niet gedaan) enz.
Ziekmeldingen kunt u
telefonisch voor 9: 00 uur
doen via ons
telefoonnummer 0164630373.

ADV Op vrijdag 25 maart heeft de onderbouw een ADV dag.

Oud Papier:
Het duurt nog even maar op 26 maart kunt u uw
oud papier weer kwijt in de container bij de
school.
Vormsel: Op maandag 14 maart is de tweede bijeenkomst voor
degene die zich heeft opgegeven. Het thema is “Contact”.

Carnaval: Zoals u al in de brief heeft kunnen lezen is er op vrijdag 4
maart onze jaarlijkse optocht. Deze begint om 13:00 uur op school en
eindigt om 15:00 in “De Roos”. De kinderen moeten dus ook in de
Roos worden opgehaald!
Cito toetsen: Ook in de maand februari zijn er weer een hoop
Citotoetsen afgenomen in de verschillende groepen. In de vorige
Smaartje werden deze al genoemd. Deze tijd van het jaar is extra

druk omdat de Citotoetsen altijd begin, midden en eind schooljaar
een meetmoment hebben. Voor de kinderen hard werken maar zo
kunnen wij heel goed in de gaten houden wat de kinderen al kunnen
en kennen en waar nog wat meer aan gewerkt moet worden. De
resultaten zijn over de hele lijn goed !

Groep 8: Zoals u al gehoord heeft zal vanaf
maandag 14 maart juf Hannie van den
Broek groep 8
overnemen van juf
Sandra. Samen met
LIO juf Nikki zal zij
tot het einde van
dit schooljaar in groep 8 blijven.

Nieuw e-mailadres:
De school heeft een nieuw e-mailadres;
stmaarten@lpsnet.nl Wilt u voortaan dit
adres gebruiken? Het oude adres zal zo
spoedig mogelijk van de logo’s e.d.
verdwijnen. Hier wordt aan gewerkt!
Groep 5: Rik uit groep 5
werkt geregeld mee bij
kinderbouwclub de Bergse
Bengels in Bergen op Zoom
en daarom is groep 5 eens
gaan kijken wat ze daar
zoal doen. Afgelopen woensdag heeft de
groep kunnen zien wat er allemaal moet
gebeuren voordat b.v zo’n mooie wagen
mee kan rijden in de optocht.
Groep 3 en 4: Groep 3 en 4 zijn ook
helemaal
in
carnavalsstemming.
Zij
bezochten afgelopen woensdag bouwclub
“de Waterstraot”. De kinderen vonden het
heel erg leuk!
HELP HELP HELP !
Verkeerslabel: We zijn nog steeds op zoek
naar ouders, die zich willen opgeven om de
cursus Verkeersregelaar te volgen. Zij zijn
dan onze vaste verkeersregelaars en kunnen
helpen bij activiteiten op
school. Informatie krijgen en
aanmelden kan bij juf
Marieke.

Centrum jeugd en gezin: Binnenkort
organiseert
het
CJG
3
positieve
bijeenkomsten voor ouders. De thema’s zijn ;
“De kracht van positief
opvoeden”(30 maart),
Zelfvertrouwen en sociale
vaardigheden” (13 april)
“Veerkracht bij kinderen
bevorderen”(27 april)
Gratis aanmelden kan via
mail; info@cjgbergenopzoom.nl Voor
meer info kunt u terecht op de site;
www.cjgbergenopzoom.nl
Rapport: Op woensdag 23 maart krijgen
de kinderen hun tweede
rapport mee. De ouderavond
volgt begin april. Hier krijgt u
een uitnodiging voor.
Groep 7 en 8: 21 maart gaan
de groepen 7 en 8 naar stadsschouwburg de
Maagd om hier een voorstelling bij te
wonen. “De tafel van 5” speelt hier het stuk
“Clara en Franciscus”. De voorstelling zal om
13:30 beginnen en duren tot 14:40. U krijgt
van de leerkracht nog te horen of er gereden
of gefietst gaat worden!
Groep 3: In groep 3 staan nog een hoop
computers
met
ouderwetse,
grote
beeldschermen. Heeft u thuis flatscreens die
u niet meer gebruikt? Wij
houden ons aanbevolen!

Verjaardagen in Maart:
Angelo de Clercq, Henk Kaemmerer, Marissa
Kuijpers,Mette Nijman,Weam El
Morabit,Arlette
Verbogt,Leila
Guntenaar, Micah
Hartog, Meike van
Herel, Pamela Melsen.
Hartelijk gefeliciteerd !

Het volgende Smaartje actueel wordt in week 14 van 2011 met de oudste van het gezin
meegegeven.

