Editie: juli 2021

Agenda
1 juli
12 juli
15 juli
20 juli
21 juli
22 juli
23 juli
24 juli – 5 sept

Groepsindeling voor volgend schooljaar….
KIJK-rapport groep 1-2
Vergadering ouderpanel-MR
Stoeltjes passen
Afscheidsavond groep 8
Eindfeest
Rapport groep 3-8
Laatste schooldag
Zomervakantie

Na de zomervakantie zijn de groepen als volgt ingedeeld:
Groep 1

Juf Sanne (ma-di)
Juf Martine (wo-do-vr)

Groep 2/3

Juf Suzanne (ma-di)
Juf Ingrid (wo-do-vr)
Juf Marion (ondersteuning op ma-di-wo-do)

Groep 4-5

Juf Marieke (ma-di-wo-do-vr)

Groep 6

Juf Lieke (ma-di-wo-do-vr)

Groep 7-8

Juf Greet (ma-di)
Juf Annemiek (wo-do-vr)

Overige taken:
Intern begeleider Juf Linda (ma-di-do)
Intern begeleider/
plv. directeur
Juf Marjos (ma-do)
Directeur

Meneer Jack (di-do-vr wisselend)

Conciërge

Juf Miranda(ma-di-wo-do-vr)

Leraarondersteuner Juf Marion (ma-di-wo-do)

Gefeliciteerd: lang zullen ze leven!
de jarigen van juli en augustus
5 juli
10 juli
11 juli
13 juli
15 juli
17 juli
22 juli
23 juli
27 juli
28 juli
29 juli
10 aug
19 aug

Esmee de Block
Karlijn Slokkers
Isa Fay Kroonen
Vinz Schuurbiers
Keano Kulik
Jan van Loon
Juf Natalie
Tijn van Loenhout
Brent Koopman, Roos Vanhees
Elin Been
Maudy Baaij
Adam El Morabit
Jayden van Giels

De verrijkingsklas, de praktijkklas, remedial teaching,
ondersteuning/coaching leerlingen wordt later qua rooster
ingevuld.
Juf Marianne na de zomer uit dienst en opvolging:
Na twee jaar ziekte gaat juf Marianne afscheid nemen van de
Sint Maartenschool. We vinden het natuurlijk heel jammer dat
haar onderwijscarrière zo afgesloten moet worden. De
afgelopen twee jaren werd ze voor haar volledige taken
vervangen bij de kleuters. Gelukkig hebben we een goede
opvolger kunnen aanstellen: Sanne van der Linden komt bij
ons werken op maandag en dinsdag in groep 1. Juf Sanne is
een geroutineerde leerkracht met veel ervaring in de
kleutergroep. We heten haar welkom.
Na de zomervakantie nemen we als school en team afscheid
van juf Marianne.
Hiermee komt ook een eind aan de vervanging door juf Lianne
van Chastelet. Het hele schooljaar lang heeft ze ons geholpen
en daar zijn we haar dankbaar voor.
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Leraarondersteuner: juf Marion.
Na de zomervakantie komt Marion van Zunderd werken op de
Sint Maartenschool als leraarondersteuner. Juf Marion heeft
veel onderwijservaring, met name in de onderbouw.
We hebben haar kunnen aanstellen dankzij de extra middelen
van de minister voor onderwijs a.g.v. de coronacrisis.
Juf Marion is leraarondersteuner en dat is een functie tussen
onderwijsassistent en groepsleerkracht in.
Een leraarondersteuner mag les geven, dagen vervangen en
allerlei ondersteunende activiteiten verrichten zoals begeleiden
groepjes, individuele kinderen enz. In feite alles wat een
groepsleerkracht doet, m.u.v. de groepseindverantwoordelijkheid dragen.
We zijn hier heel blij mee. Dit betekent extra handen op school
in de groepen. In de eerste maanden zal juf Marion vooral
worden ingezet in groep 2-3 als ondersteuner.

-

-

-

-

-

Groep 2-3
Na de zomervakantie zitten alle kinderen in groep 2 en 3 bij
elkaar. Voor een aantal ouders is de werkwijze en keuze voor
een combigroep 2-3 wellicht onbekend. We lichten hieronder
e.e.a. toe. Verder stellen we ouders in de gelegenheid om
extra uitleg te krijgen en vragen te kunnen stellen.
U mag met ons persoonlijk contact opnemen en op
donderdagmiddag 1 juli om 13.30 uur organiseren we een
thee-uurtje op het kleuterplein (op 1,5 meter afstand).
Marjos en Jack zijn er allebei en zullen vragen beantwoorden
en de werkwijze uitleggen.
-

-

-

Op Sint Maarten hebben we ervaring met een 2-3
combigroep. Vier keer hebben we deze vorm succesvol
ingezet in de afgelopen jaren.
De kinderen krijgen hun eigen programma. Groep 2 zijn
en blijven kleuters en volgen het kleuterprogramma als
oudste kleuter. Groep 3 start met het geprogrammeerd
leesonderwijs. Op de eerste dag leren de kinderen het
woordje ‘ik’.
De juffen zijn zich aan het voorbereiden en volop bezig
met het voorbereiden van de organisatie.
Groep 2-3 is een prachtige combinatievorm waarmee de
overgang van groep 2 naar groep 3 heel soepel gaat.
Natuurlijk krijgen kinderen dingen van elkaar mee. Groep
2 ziet nieuwe woorden, letters en hoewel ze hun eigen
programma draaien pikken ze toch een graantje mee.
Voor groep 3 is het een mooie kans om het spelende
karakter van groep 2 nog even door te zetten. Voor alle
duidelijkheid: spelen is ook leren!

Groep 2 heeft veel meer bewegingsmomenten. Groep 2
gaat elke dag twee keer spelen met de kinderen van
groep 1. Bijvoorbeeld bij juf Martine en onder begeleiding
van juf Marion.
Elke groep krijgt zijn eigen instructiemomenten en
verwerkingsmomenten. De juffen maken hiervoor een
goede planning waarin de diverse activiteiten naast elkaar
staan. Met de extra ondersteuning van juf Marion
garanderen we ook de begeleiding van de kinderen in
zowel groep 2 als 3.
Er zijn ook gezamenlijke activiteiten zoals voorlezen,
dagopening, eten en drinken, creatieve opdrachten.
Kort na de zomervakantie organiseren we een
informatiebijeenkomst voor ouders waarin de juffen de
werkwijze en het lesrooster zullen verduidelijken.
De combinatiegroep 2-3 zal totaal bestaan uit 21 á 22
leerlingen.
Groep 1 is hierdoor wat kleiner en dat is prettig. Deze
groep start met 14 kinderen en gedurende het schooljaar
stromen nieuwe kleuters in. U kunt zich voorstellen dat bij
een groep 1-2 de klas zou starten met 26 kinderen…en
daarna erg vol wordt.
Ouders vragen zich waarschijnlijk af waarom we niet altijd
met een combinatiegroep draaien. Dit heeft te maken met
leerlingaantallen. Het afgelopen schooljaar hadden we
het plan om de kinderen van groep 2 na de kerstvakantie
door te laten stromen naar een groep 2-3. Corona en de
lockdown hebben echter roet in het eten gegooid.

Versoepelingen

Afgelopen weekend zijn de versoepelingen ingegaan. Ook is
het protocol voor het primair onderwijs aangepast.
Dit betekent het volgende:
-

-

Geen mondkapjes meer in de klassen, ook leerkrachten
niet. Wel 1.5 meter afstand houden tussen volwassenen.
Cohorten/bubbels in de bovenbouw worden opgeheven.
Groepen mogen weer gemixt worden.
We kunnen weer met 2 groepen naar de gym.
Mondkapjes in de bus voor leerlingen groep 7 en 8,
volwassenen en de chauffeur zijn verplicht (net als in het
openbaar vervoer vanwege de 1,5 meter afstand).
Het pauzerooster weer als normaal. Kinderen mogen
overal op het schoolplein spelen.
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-

-

-

-

-

-

De inloop 's morgens houden we er voorlopig in. Wilt u er
zorg voor dragen dat uw kind niet te vroeg op school is.
Vanaf 8:20 uur mag uw kind naar binnen. De
verschillende toegangsdeuren worden opgeheven, alle
kinderen komen langs de hoofdingangen naar binnen.
Hulpouders zijn weer welkom in de school.
De ouders van de kleutergroep en groep 3 mogen 's
morgens het plein op. Vanwege de verplichte 1,5 meter
afstand verzoeken wij ouders om niet de school binnen te
komen, tenzij anders is afgesproken (bijvoorbeeld voor
een gesprek). U kunt uw kind bij de ingang afzetten in het
zicht van de leerkrachten.
De eindejaars-activiteiten zoals het eindfeest en de
afscheidsavond voor groep 8 kunnen doorgaan met
inachtneming van de 1,5 meter afstand voor
volwassenen.
Aan het eind van de vakantie bekijken we of we helemaal
terug kunnen naar normaal. De 1,5 meter afstand is nu
nog een beperking om alle ouders weer de school in te
laten komen. De 1,5 meter afstand geldt voor ouders ook
op het schoolplein.
Normaal komen ouders en grootouders graag kijken bij
activiteiten. Dat houden we helaas nog af tot aan de
zomervakantie. Graag uw begrip hiervoor. Helaas dus
nog geen publiek bij het eindfeest op 21 juli. Uitzondering
zijn hulpouders van bijvoorbeeld de ouderraad.
Na de zomervakantie gaan we beslissen welke dingen die
in Coronatijd gebruikelijk zijn geworden kunnen blijven.
Dit zou bijvoorbeeld kunnen gelden voor beeldbellen voor
(kind)oudergesprekken en vergaderingen in kleine
groepen als dat gewenst is. Ook zullen we dan beslissen
of de inloop 's morgens blijft.

Wat vooralsnog NIET verandert is:
het 'snottebellenbeleid'. Dat betekent bij klachten
thuisblijven en bij voorkeur testen, bron en
contactonderzoek, quarantaine bij besmettingen thuis of
indien kinderen in aanraking zijn geweest met besmette
personen.
1,5 meter afstand tussen volwassenen
geen handen schudden
vaker handen wassen met water en zeep
intensieve en extra dagelijkse schoonmaak. Zoals
toiletbrillen, kranen, handgrepen en deurklinken
extra ventileren en hierop alert zijn.
Hartelijk dank en tevens grote complimenten aan alle ouders
voor de medewerking gedurende alle maanden die achter ons
liggen. We hopen dat na de zomervakantie alles weer normaal
kan zijn en dat de zgn. Deltavariant geen roet in het eten gaat
gooien.

Parkeren op de grasstroken

Helaas hebben we gemerkt dat er toch weer ouders zijn, ook
van de peuteropvang die hun auto parkeren met twee wielen
op de grasstroken in de Bernhardstraat. Dit levert gevaarlijke
situaties voor kinderen op én de omwonenden in de
Bernhardstraat vinden dit begrijpelijk heel vervelend. Vandaar
wederom een dringend verzoek aan iedereen die dit betreft:
NIET DOEN. We zullen ouders die zich niet houden aan dit
verzoek erop aanspreken.

Schoolgids en jaarkalender
Deze documenten ontvangt u in de laatste weken van het
schooljaar. Overigens zijn deze documenten ook altijd terug te
vinden op onze website.

We wensen alle kinderen en ouders alvast een fijne en
onbezorgde vakantie (over iets meer dan drie weken).

Het volgende Smaartje verschijnt
op maandag 6 september 2021
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