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Beste ouders / verzorgers,
Het schooljaar gaat nu steeds meer richting het
einde. Over een paar dagen is het meivakantie.
Daarna hebben we nog een periode van tien weken
te gaan en dan start alweer de zomervakantie.
Zoals bekend wordt specifieke informatie omtrent
de groep(en) van uw kind(eren) regelmatig gedeeld
via ISY-berichten en/of de website door de
groepsleerkrachten. In deze ‘Nieuwsflits’ beperken
we ons dus weer tot diverse zaken die we graag
schoolbreed willen delen.
Wij wensen iedereen bij
deze alvast een hele
fijne meivakantie. De
school start weer op
maandag 8 mei as.
Met vriendelijke groet,
Team St. Martinus.

Bedankt!
Binnenkort (hopelijk voor de schoolreisjes) kunnen
we gebruik maken van nieuwe school T-shirts voor
alle kinderen en begeleiders/leerkrachten. Deze
school T-shirts worden aangeschaft
uit de opbrengst van de Jantje Beton
Actie, een bijdrage vanuit de
ouderraad en een sponsoring van
€ 300,00 van de firma NijstenSwelsen Advies in Stein. Wij willen
de firma Nijsten-Swelsen dan ook
speciaal hartelijk danken voor deze gulle
sponsoring.
Donderdag 6 april jl. hebben de drie
kleutergroepen een leerzaam bezoek gebracht aan
de Albert Heijn in Makado
Beek. De kinderen hebben
deelgenomen aan diverse
activiteiten en kwamen
samen met de begeleiders
zeer enthousiast
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terug op school en ze wisten natuurlijk ook van alles
te vertellen over de supermarkt.
Op 10 mei as. zullen ook de groepen 3 en 4 en op 2
juni as. groep 7A de winkel bezoeken.
Wij willen Albert Heijn Beek hartelijk danken voor
deze activiteiten en voor de sponsoring bij een
aantal activiteiten op onze school.
De inmiddels bekende sportdagen voor de
basisschoolgroepen van alle Beekse scholen,
waarover u reeds eerder geïnformeerd bent, zijn
inmiddels gestart. Vandaag (woensdag 19 april) is
het de beurt aan de groepen 1 t/m 4. Morgen
(donderdag 20 april) volgen
de groepen 5 t/m 7 en
vrijdag as. (21 april) zijn de
leerlingen van groep 8 aan
de beurt. Wij willen de
gemeente Beek hartelijk
M voor de organisatie van deze sportdagen en
danken
willen tevens alle vrijwilligers en ouders/verzorgers
die hun hulp hebben aangeboden bedanken. Zonder
alle hulp zouden dit soort activiteiten immers niet
kunnen plaatsvinden.

Cito-eindtoets.
Gisteren (dinsdag 18 april) zijn de leerlingen van
groep 8 gestart met de Cito-eindtoets. Vandaag en
morgen zal het vervolg van de toets worden
afgenomen. Wij hebben alle vertrouwen in de
leerlingen van groep 8 en hopen uiteraard op een
‘mooie score’ voor iedereen.

Verkeersexamen.
De leerlingen van groep 7 hebben op 6 april jl.
deelgenomen aan het
theoretisch
verkeersexamen. Op
woensdag 7 juni as. staat
het praktisch
verkeersexamen gepland.
Wij wensen de leerlingen
alvast veel succes!
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Communie en Vormsel
Op zaterdag 1 april jl. hebben Jenthe, Thijs en
Matthias uit groep 8 het Vormsel gedaan en op
donderdag 25 mei doen
Jochem, Job, Inge, Jorn,
Sanne, Sophie, Lotte Knols,
Lotte Luijten, Romy, Casper,
Sam, Sten, Niek en Stijn uit
groep 4 de Communie. Wij
feliciteren al deze leerlingen en hun
ouders/verzorgers en willen de pastoor en de
medewerkers van de parochie hartelijk danken voor
de voorbereidingen die zij met de kinderen buiten
schooltijd hebben gedaan.

Kleutergroepen.
Gelet op het aantal instromers in onze
instroomgroep en het gegeven dat we alle
instromers graag in een wat kleinere groep willen
laten wennen aan de school en alles wat daarbij
komt kijken, zullen na de meivakantie een aantal
kinderen uit de instroomgroep doorschuiven naar
de groepen 1-2A en 1-2B. De ouders/verzorgers
van de betreffende leerlingen zijn hierover
geïnformeerd. Wij wensen de kinderen veel plezier
in hun nieuwe groep.

Grote Rekendag.
Op woensdag 12 april jl. vond op onze school de
Grote Rekendag plaats. De kinderen van alle
groepen waren, na een gezamenlijke opening van de
dag, allemaal aan de slag met allerlei
rekenactiviteiten in het kader van het thema
meten, bewegen en construeren. Als team gaan wij
deze dag uiteraard nog evalueren, maar gelet op de
reacties van de kinderen was deze dag wel een
groot succes en natuurlijk ook leerzaam. Op onze
website vindt u diverse foto’s van de Grote
Rekendag.

Beek schoon actie.
Op vrijdag 24 maart jl.
hebben de groepen 2 t/m 7
deelgenomen aan de ‘Beek
schoon actie’. Na een
gezamenlijke opening met
2

een toneelstuk van een aantal leerlingen uit groep 7,
hebben alle kinderen en hun begeleiders afval
verzameld in de buurt. De gemeente Beek had weer
gezorgd voor de benodigde spullen en voor een
gezond ‘tussendoortje’. Ook kregen we als dank van
de gemeente Beek voor de school een tegel met
knikkerpotje gemaakt van plastic afval. Wij danken
de gemeente Beek en iedereen die heeft
meegeholpen tijdens deze actie.

KiKi-dag.
Aan het begin van het schooljaar is vanuit Kindante
de KiKi-dag (Kindante Kinderconferentie)
georganiseerd. Elke school van Kindante was tijdens
deze dag vertegenwoordigd door een leerling uit
groep 8. Namens onze school
heeft Lynn Kock uit groep 8
deelgenomen aan deze dag.
Doel van de dag was om met
kinderen te praten over hun
ideeën en meningen t.a.v. de inhoud van het
onderwijs. Op dinsdag 13 juni as. krijgt deze dag
een vervolg bij Fun Valley in Eijsden. Het is de
bedoeling dat deze keer dezelfde leerling van elke
school nog een keer deelneemt. Lynn, we wensen jou
alvast veel plezier en succes.

Paasviering.
Donderdag 13 april jl. hebben de kinderen van de
groepen 1 en 2 Pasen gevierd. Er werd gezellig
samen ontbeten in de groep en uiteraard huppelde
ook de Paashaas rond in de school en hebben de
kinderen eieren gezocht. Ook hebben de kinderen
deelgenomen aan een spellencircuit dat in het teken
stond van allemaal Paasactiviteiten. Vrijdag 14 april
jl. waren de kinderen van de groepen 3 t/m 8 aan
de beurt. Ook in deze groepen startte de dag met
een gezamenlijk ontbijt en werd het eier-tik-spel
gespeeld en natuurlijk werden ook in deze groepen
de rest van de dag actviteiten in het kader van
Pasen gedaan.
Wij willen de ouderraad en de werkgroep Pasen
weer bedanken voor de organisatie van deze
activiteit.

Positive Behaviour Support.
In de Nieuwsflits van de maand februari hebben wij
u uitgebreid geïnformeerd over diverse
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ontwikkelingen binnen de school. Zoals bekend is
een van deze ontwikkelingen PBS (Positive
Behaviour Support). Dit houdt in dat we vanuit onze
gedeelde waarden respect, veiligheid en
verantwoordelijkheid aan de slag zijn met het
introduceren van gedragsverwachtingen om te
blijven zorgdragen voor een positief schoolklimaat
waarin iedereen zich optimaal kan ontwikkelen. Om
positief gedrag ‘in te slijpen’, kunnen de kinderen
hiervoor duimpjes verdienen en deze duimpjes
kunnen ze inwisselen voor een kosteloze beloning.
We hebben inmiddels gedragsverwachtingen
geïntroduceerd rondom het binnenkomen na
speeltijd, rondom het werken in de
gemeenschappelijke
ruimtes (clusters) en
rondom het hanteren van
het ‘stappenplan’ STOPLOOP-PRAAT. Dit
stappenplan is helpend voor
kinderen indien ze te
maken krijgen met
ongewenst gedrag van
iemand anders. We leren de kinderen in dat geval
eerst STOP te zeggen en het ongewenste gedrag
daarbij te benoemen, vervolgens kan het kind,
indien nodig, weglopen (LOOP) uit de situatie en
eventueel het ongewenste gedrag van de ander nog
bespreekbaar maken (PRAAT) met een medewerker
van de school. Indien uw kind thuis komt en
aangeeft te maken te hebben gehad met ongewenst
gedrag, zou het fijn zijn als u uw kind ook vraagt of
hij/zij deze stappen heeft doorlopen. Zo werken
we samen om het kind te helpen.
Na de meivakantie zal het overblijfteam ook
starten met PBS en kunnen de kinderen ook
duimpjes en beloningen verdienen tijdens het
overblijven. Dit betreft wel een andere kleur
duimpjes dan de duimpjes die we onder schooltijd
uitdelen en de overblijfkrachten hanteren ook hun
eigen beloningen.

Schoolfotograaf.

Koningsdag.
Op 27 april as. is het Koningsdag. Deze dag valt in
de meivakantie, maar gelukkig heeft de
Queensparade een leuk programma voor de kinderen
op deze dag. Bij deze nogmaals de uitnodiging die
ook is verspreid via een ISY-bericht:
Hallo jongens en meisjes,
Zoals jullie wel zullen weten vieren we in heel
Nederland op 27 april koningsdag.
Iedereen heeft dan vrij en overal worden leuke
activiteiten georganiseerd
voor kinderen en grote mensen.
Ook in Beek vieren we ieder
jaar koningsdag en hier noemen
we dat de Queensparade.
We organiseren speciaal voor
jullie de hele middag leuke
activiteiten.
Er zijn verschillende workshops zoals:
- een stoffen tas beschilderen
- mozaïeken
- zeepketting maken
- schilderen
en nog veel meer.
Honkbalvereniging Cheetahs uit Beek komt jullie
laten zien hoe honkbal gespeeld wordt en ze nemen
een hele sjieke baan mee waarop jullie zelf ook een
balletje kunnen slaan.
En natuurlijk is er ook een vrijmarkt. Als je nog
oude spullen op zolder of op je kamer hebt liggen
die je niet meer gebruikt kun je ze hier verkopen.
(kun je misschien weer iets nieuws kopen)
Dit alles duurt van 13:00 uur tot 16:00 uur. Je
ouders zijn natuurlijk ook welkom. Ze kunnen kijken
wart jullie allemaal doen en maken en ze kunnen
lekker iets drinken.
Voor de workshops vragen we een kleine bijdrage,
de rest is gratis.

Op woensdag 24 mei as. zal de
schoolfotograaf op school zijn
om weer de jaarlijkse
schoolfoto’s te maken.

In de avond is er een taptoe. Hier komen
verschillende korpsen een show geven op de markt.
We hebben dit jaar weer goede korpsen die ook
meedoen aan het WMC.
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Voordat de taptoe begint zullen de korpsen
rondtrekken in een optocht, de streetparade, door
Beek.
En jullie kunnen hier aan meedoen.
Versier je fiets het allermooiste, loop mee in de
optocht en misschien wordt jij wel onze koning of
koningin van de avond en win je een leuke prijs.
Na afloop van de taptoe hoef je nog niet naar huis.
We sluiten de dag namelijk af met een heel mooi
vuurwerk.
We zouden het leuk vinden als jullie koningsdag
naar de markt in Beek komen en met ons mee doen.
Tot de 27e!
De Queensparade
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