Nieuwsflits Februari 2018
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Beste ouders / verzorgers en kinderen,
Het is bijna Carnaval en de kinderen van de
peuterspeelzaal en de
basisschool hebben dan ook
een weekje vrij. De
carnavalsvakantie duurt van
maandag 12 februari a.s.
t/m vrijdag 16 februari a.s.
Wij wensen iedereen alvast
een hele fijne vakantie en
alle carnavalisten hele fijne
carnavalsdagen toe.

gesponsord door karwei Beek-Elsloo en dhr. Dacier
(opa van Maddy uit groep 6) en meester André
hebben de fotolijsten opgehangen. Dank jullie wel
hiervoor!
Ook willen we graag dhr. Luijten (vader van Lotte
uit groep 5 en Eefje uit groep 8) speciaal bedanken
voor het maken en ophangen van het bord bij de
hoofdingang van de school waarop te zien is dat wij
ons in deze carnavalsperiode ‘De Wendjhaspeleare’
noemen.

Voordat de vakantie begint, willen we nog graag een
aantal zaken met jullie delen via deze Nieuwsflits.
Met vriendelijke groet,
Team basisschool Sint Martinus, Peuterspeelzaal
‘Eigenwijs’, Kinderdagverblijf ‘Ubbeltje’ en BSO
‘Abeltje’.

Nieuws vanuit de basisschool.
Carnavalsviering.
Donderdag 1 februari jl. is het carnavalsfeest bij
ons op school losgebarsten met het uitroepen van
de prinsenparen. Nadat we afscheid hadden
genomen van de oude prinsenparen, werden prins
Jules I en prinses Pien I uitgeroepen tot
prinsenpaar van de onderbouw en werden prins
Nikita I en prinses Maud I uitgeroepen tot
prinsenpaar van de bovenbouw. Nadat de
prinsenparen helemaal geïnstalleerd waren en de
schoolsleutel in ontvangst hadden genomen, begon
direct hun regeerperiode en kondigden ze al een
aantal nieuwe regels aan. Zo mochten alle kinderen
een dag in pyjama en een dag op de sloffen naar
school komen en werden ook een dag de pauzes
met tien minuten verlengd en mocht er zelfs een
dag een beetje gesnoept worden op school.

M
De prinsenparen hopen uiteraard dat onze
carnavalsviering op vrijdag 9 februari a.s. ook een
groot succes wordt. De school start deze dag
gewoon om half 9 en we gaan om 9 uur in een
optocht door de wijk trekken om vervolgens in
‘Auwt Baek’ samen Carnaval te vieren. Ook voor de
‘groep 1 kinderen’ is deze dag een schooldag, zodat
ook onze jongste kinderen Carnaval kunnen vieren.
De school is die dag om 12:00u uit en dan start de
carnavalsvakantie. Uitgebreide info over onze
carnavalsviering op 9 februari a.s. heeft u inmiddels
ontvangen en uiteraard kunt u met vragen altijd
contact met de school opnemen.
Wij willen de oudervereniging en met name de
werkgroep Carnaval alvast bedanken voor de
organisatie van ons carnavalsfeest.

De kinderen van de groepen 5
t/m 8 hebben zich onlangs
nog kunnen aanmelden voor de
carnavalsmiddag op 9 februari
In de aula van de school is nu ook een galerij te
a.s. in Genhout, die
vinden met foto’s van de oude prinsenparen en de
georganiseerd wordt door de
huidige prinsenparen. Het materiaal hiervoor is
gezamenlijke
1
Nieuwsflits BS St. Martinus, PSZ Eigenwijs, KDV Ubbeltje, BSO Abeltje

carnavalsverenigingen. Deze activiteit is echter
geen schoolactiviteit (de school is immers om 12
uur uit) en hiervoor draagt de school dus ook geen
verantwoordelijkheid. We weten wel dat deze
activiteit vorig jaar een groot succes was en zich
dit jaar ook weer veel kinderen hebben aangemeld.
Wij wensen de kinderen alvast veel plezier!

Oudergesprekken.
Zoals in onze schoolkalender is te zien, hanteren
we een aantal geplande momenten voor
oudergesprekken en binnenkort vinden er dan ook
weer oudergesprekken plaats. Zoals reeds eerder
aangegeven bent u natuurlijk altijd van harte
welkom op school voor een gesprek met de
leerkracht(en) indien u dat wenst. U kunt dus ook
altijd zelf een afspraak maken met de
leerkracht(en).
De adviesgesprekken met de ouders/verzorgers en
kinderen van groep 8 gaan plaatsvinden op 19, 20,
21 en 26 februari as. Tijdens deze gesprekken zal
juf Nicole met jullie het schooladvies m.b.t. het
voortgezet onderwijs bespreken.
Ouders/verzorgers van groep 8 hebben inmiddels
een ISY-bericht ontvangen met het verzoek om via
ISY in te tekenen voor een gesprek.
In de week van 5 maart a.s. t/m 9 maart a.s. (met
mogelijke uitloop naar de week van 12 maart a.s.
t/m 16 maart a.s.) zullen de ouders/verzorgers van
de kinderen uit de
groepen 1 t/m 7
een oudergesprek
voeren met de
leerkracht(en).
Tijdens dat
gesprek zal ook
het rapport van uw kind besproken worden.
Maandag 19 februari a.s. zullen de
ouders/verzorgers van de kinderen uit de groepen 1
t/m 7 via ISY worden uitgenodigd door de
groepsleerkracht(en) om in te tekenen voor een
gesprek.

Dit neemt niet weg dat de ouders/verzorgers van
deze kinderen altijd zelf een afspraak met de
leerkracht(en) mogen maken indien dat gewenst
wordt. U kunt hiervoor altijd even binnenlopen bij
de leerkrachten om een afspraak te maken.
Voordat de oudergesprekken in maart plaatsvinden,
zullen de kinderen hun rapport mee naar huis
krijgen. De kinderen die vanuit de instroomgroep na
de kerstvakantie zijn doorgestroomd naar groep 12A of groep 1-2B hebben hun rapport in december
al ontvangen en zullen dus nu geen rapport krijgen.

Route 8 en entreetoets.
We hebben, met instemming van de
medezeggenschapsraad, besloten om vanaf dit
schooljaar niet meer de Centrale Eindtoets van Cito
af te nemen in groep 8. We hebben er voor gekozen
om over te stappen op Route 8 als eindtoets in
groep 8.
Het voordeel van Route 8 is dat het een digitale
adaptieve toets is die zich
aanpast aan het niveau van
het kind. Ieder kind
ontwikkelt zich immers in een
eigen tempo en doorloopt een
eigen route. Indien het kind
een vraag goed heeft
beantwoord, wordt de
volgende vraag automatisch iets moelijker en indien
het kind een vraag fout heeft beantwoord, wordt
de volgende vraag iets makkelijker en zodoende
stelt Route 8 uiteindelijk het eindniveau van het
kind vast. Daarnaast wordt deze eindtoets in 2 tot
3 klokuren afgenomen en zijn de kinderen dus niet
meer drie ochtenden lang aan de eindtoets bezig.
Wij zullen Route 8 bij de kinderen van groep 8 gaan
afnemen op 16, 18 en 19 april a.s. Ieder kind zal
gedurende één van deze ochtenden de toets maken.
Voor de afname van de toets splitsen we de
kinderen van groep 8 namelijk in drie kleinere
groepen en gedurende een ochtend is dus steeds
een groep van zo’n 11 kinderen aan de beurt.

De ouders/verzorgers van de kinderen die na de
kerstvakantie vanuit de instroomgroep van juf
Naast de invoering van Route 8, hebben we ook
Lucie zijn doorgestroomd naar groep 1-2A of groep
besloten de entreetoets in groep 7 vanaf dit
1-2B, hebben in december al een oudergesprek
schooljaar niet meer af te nemen. De reguliere
gevoerd met juf Lucie en worden, zoals destijds al
Cito-toetsen die we afnemen geven namelijk al een
aangegeven, nu niet uitgenodigd voor een gesprek.
duidelijk beeld t.a.v. de ontwikkeling van de
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kinderen en de afname van de entreetoets is
daardoor eigenlijk niet meer nodig. Dat is ook de
reden om deze toets te laten vervallen. We willen
de kinderen immers niet onnodig toetsen.

Personeel.
Zoals bekend, is juf Audrey (groep 8) al langere
tijd met ziekteverlof. Na de kerstvakantie is juf
Audrey wel begonnen met een aantal
administratieve werkzaamheden in het kader van
de re-integratie, maar helaas heeft juf Audrey
onlangs een nieuwe longontsteking gehad waardoor
we even ‘pas op de plaats’ moeten maken. Juf Tessa
vervangt juf Audrey in de groep, maar juf Tessa
heeft een nieuwe baan per 1 maart a.s. en zal
daarom onze school gaan
verlaten. Uiteraard wensen we
juf Tessa veel succes met
haar nieuwe baan en willen we
haar alvast bedanken voor
haar inzet op onze school en
vooral in groep 8 in de
afgelopen maanden.
Aangezien juf Audrey op 1 maart a.s. zeker nog niet
terug zal keren in de groep, zal juf Yvette per 1
maart a.s. op donderdag en vrijdag de groep gaan
overnemen. Juf Yvette is dan op maandag en
dinsdag in groep 7 en op donderdag en vrijdag in
groep 8. Op woensdag blijft juf Yvette extra
ondersteuning bieden in de bovenbouw. De ouders /
verzorgers van groep 8 zijn inmiddels via ISY
geïnformeerd over deze personele wisseling.
Gelet op de grote instroom van nieuwe kinderen bij
de kleuters, hebben we besloten om extra
ondersteuning in te gaan zetten in het cluster van
de drie kleutergroepen. Juf Elly zal deze extra
ondersteuning op dinsdag, woensdag en donderdag
gaan bieden voor onze kleutergroepen. Door deze
nieuwe taak voor juf Elly, zal de voor de kinderen
bekende juf Iris na de carnavalsvakantie tot aan de
zomervakantie op maandag en vrijdagochtend in
groep 1-2A zijn i.p.v. juf Elly. De overige dagen van
de week is uiteraard gewoon juf Mariëlle in groep
1-2A. Juf Lucie blijft ook gewoon in de
instroomgroep en juf Marga en juf Karin in groep 12B.

te stoppen met vrijwilligerswerk op onze school. Juf
Monja en wij vinden dat uiteraard heel jammer,
maar we willen juf Monja wel bedanken voor haar
inzet in de afgelopen maanden. Juf Monja zal
donderdagochtend 22 februari a.s. de laatste dag
op onze school in groep 6 werkzaam zijn.

Cultuureducatie.
Een aantal groepen heeft onlangs een
theatervoorstelling
bezocht en een aantal
groepen zal in de komende
periode nog naar een
voorstelling gaan. Dit alles
in het kader van
cultuureducatie. Mocht de
groep van uw kind(eren)
een voorstelling bezoeken, dan krijgt u hierover
uiteraard bericht via ISY.

Verkeersexamen.
De kinderen van groep 7 gaan dit jaar weer
deelnemen aan het verkeersexamen. Het theorieexamen vindt plaats op donderdag 5 april a.s. (in
onze schoolkalender staat 12 april, maar de datum
is gewijzigd). Het praktisch verkeersexamen zal
woensdagmorgen 6 juni a.s. plaatsvinden. Ongeveer
twee weken voor het praktisch verkeersexamen
worden de fietsen van de kinderen gekeurd.
Het verkeersexamen
wordt verzorgd door VVN
(Veilig Verkeer
Nederland) in
samenwerking met de
leerkrachten van groep 7.
Na de carnavalsvakantie zal juf Marlieneke
informatie op ISY zetten m.b.t. de wijze waarop de
kinderen thuis al kunnen oefenen voor het examen.
Wij wensen alle kinderen van groep 7 alvast veel
succes!

Natuurouders gevraagd.
Gedurende het schooljaar vinden ook regelmatig
natuuractiviteiten plaats (meestal op een
vrijdagochtend). Wij zijn ontzettend blij met onze
‘natuurouders’ die deze activiteiten mede

Helaas heeft juf Monja (als vrijwilligster werkzaam
op donderdagochtend in groep 6) vanwege
persoonlijke omstandigheden moeten besluiten om
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organiseren en begeleiden.
We zijn echter nog op zoek
naar versterking van de
groep ‘natuurouders’. Mocht
u interesse hebben, dan
kunt u contact opnemen met
mevrouw Anita de Bruijne
(tel. 06-13580577).

Schoon Beek actie.
Dit schooljaar nemen we als school weer deel aan
de ‘Beek-Schoon-Actie’ op 16 maart a.s. Alle
groepen zullen dan weer zorgdragen voor een
schone omgeving door afval te
verzamelen. Voorafgaand aan
deze actie zullen er ook nog
gastlessen plaatsvinden in
groep 6 (6 maart), groep 7 en
8 (8 maart). We hopen dat
deze actie net zo’n succes
wordt als vorig schooljaar.

Vormselviering.
Zoals al medegedeeld aan de ouders/verzorgers
van de kinderen die dit jaar het Vormsel doen,
vindt de Vormselviering plaats op zondag 15 april
a.s. om 11:30u in de kerk van Neerbeek.
Aanvankelijk was de viering gepland op zaterdag 21
april a.s. in de Martinus Kerk, maar de datum en de
locatie zijn dus door de parochie gewijzigd en
daardoor staat dit niet meer correct in onze
schoolkalender.

Kaartenactie.
De afgelopen weken hebben de kinderen setjes
kaarten verkocht vanuit de kaartenactie. De
opbrengst is bestemd voor de oudervereniging,
zodat de oudervereniging de activiteiten kan
blijven organiseren zonder verhoging van de
ouderbijdrage. Aangezien nog een aantal kinderen
setjes kaarten heeft nabesteld om nog te
verkopen, kunnen we de opbrengst van de actie nog
niet bekend maken. Zodra de opbrengst bekend is,
zal de oudervereniging deze via ISY bekend maken.
Wij willen de kinderen wel alvast bedanken voor
hun inzet!
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Asito.
Op dit moment worden de
schoonmaakwerkzaamheden in
ons gebouw nog verricht door de
firma Balanz, maar dat gaat
binnenkort veranderen. Na een zorgvuldig doorlopen
aanbestedingsprocedure vanuit Kindante, zullen de
schoonmaakwerkzaamheden op de Kindante-scholen,
en dus ook in ons gebouw per 1 maart a.s. worden
overgenomen door de firma Asito.
Overigens zal mw. Belinda Ramakers wel gewoon
onze interieurverzorgster blijven aangezien zij ook
overstapt naar Asito.

Aanmelden nieuwe leerlingen.
Onze voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar
zijn inmiddels weer begonnen en het is voor ons
altijd heel fijn als we dan ongeveer weten hoeveel
kinderen onze school gaan bezoeken. Tijdig
aanmelden (liefst minimaal een half jaar van
tevoren) is dus voor ons heel prettig. Mocht u nog
mensen kennen waarvan u weet dat ze hun
kind(eren) mogelijk op de Martinus willen
aanmelden, dan zouden wij het waarderen als u dit
aan hun kenbaar zou willen maken, zodat ze tijdig
een afspraak maken voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek. Alvast bedankt voor uw
medewerking!

Nieuws vanuit de peuterspeelzaal.
Ook bij ‘t Eigenwijsje zijn de kinderen zich aan het
voorbereiden op de Carnaval. Met het thema “Wat
heb ik aan vandaag?”, gaan we met Puk naar een
feestje. Natuurlijk moeten we dan
feestkleren aan.
Daarna gaan we ons voorbereiden
op de carnavalsoptocht en gaan de
peuters zich verkleden.
Voor iedere gelegenheid een
outfit! En als het eindelijk zover
is, nodigen we als afsluiting voor de vakantie ouders
en grootouders uit om naar onze modeshow te
komen kijken, waar de peuters
parmantig in hun eigen carnavalsoutfit zullen
paraderen en we na afloop
met zijn allen toasten op een fijne Carnaval en dan
heel hard roepen:
ALLEWIEL!
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Nieuws vanuit het
kinderdagverblijf.
Nu de sint weer terug is naar Spanje en de
kerstboom weer is opgeruimd, is ons
kinderdagverblijf geheel gekleurd in ROOD, GEEL
EN GROEN.
We knippen, plakken en verven in deze dagen heel
wat carnavalsknutsels om de lokalen carnavalsproof
te maken. Zo maken we rammelaars, clowntjes,
trompetten, optochten etc.
Kinderen kunnen manipuleren in de exploratiebak
met confetti en serpentines, worden geschminkt als
ze dit willen en mogen verkleed komen.
Ook de allerkleinste kinderen worden betrokken bij
de carnaval, voor hun is
het voelen, ‘proeven’ en
ontdekken van confetti
en serpentines een hele
beleving.
Zoals ieder jaar hebben
we ook dit jaar weer
een prins en prinses
uitgeroepen.
Voor de vasteloavend van 2018 zijn dat Prins Guus
1e en Prinses Lin 1e .
Beiden zijn in hun nopjes en hebben al de nodige
polonaises gelopen en
carnavalsliedjes gezongen met hun vriendjes van
het kinderdagverblijf.
Voor de ouders bieden de prins en prinses “kater
water” aan voor
de dagen na de carnaval.
Ook in de carnavalsvakantie zijn wij open en
carnavallen we gewoon door.
Fijne vasteloavend allemaal.
ALLEWIEL

Nieuws vanuit de BSO.
Na een periode waarin, door omstandigheden, een
aantal personele wisselingen bij de BSO heeft
plaatsgevonden, kunnen we nu met trots melden dat
het is gelukt om vanaf januari weer continuïteit aan
te brengen in de personele bezetting van de BSO.
Het vaste team van drie medewerkers stelt zich
aan jullie voor:
Chantal Berrevoets-van Riessen:
Ik ben 36 jaar en woon met mijn man en 2 zoons in
Munstergeleen. Sinds 2000 ben ik werkzaam in de
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kinderopvang (buitenschoolse opvang en de laatste
10 jaar kinderdagverblijf). Ik zocht een nieuwe
uitdaging en ben terecht gekomen op het Abeltje.
Een gezellige BSO met vrolijke kinderen.
Milly Drummen:
Ik ben moeder van 3, inmiddels zelfstandig wonende
kinderen die verspreid over het hele land wonen.
Zelf woon ik in Sittard. Ik werk sinds 2017 bij
Spelenderwijs en voorheen was ik werkzaam in het
basisonderwijs. De BSO is ook voor mij een nieuwe
uitdaging waar ik met veel plezier werk.
Solange Hermans:
Ik ben 23 en woon in Sittard. Ik werk sinds vorig
jaar bij Spelenderwijs.
Ik heb de opleiding onderwijsassistente afgerond
en ben daarna hier aan de slag gegaan. In mijn vrije
tijd bak en kook ik heel graag.
Samen met Chantal en Milly gaan we er een mooie
tijd van maken.
Een middag bij de BSO ziet er als volgt uit:
Bij binnenkomst bergen de
kinderen hun spullen op,
zoeken een plaatsje aan
tafel en vervolgens wordt
er even gekletst totdat
iedereen binnen is. We eten
samen even een lekker
tussendoortje.
Bij goed weer gaan we buiten een frisse neus halen.
Bij slecht weer mogen we uitwijken naar de gymzaal.
We bieden de kinderen verschillende activiteiten
aan zoals knutselen, spelletjes doen en vrij spelen in
de bouw- en huishoek. Er is
een beperkte mogelijkheid
om gebruik te maken van de
computers.
We werken met wisselende
thema’s, waarop sommige
activiteiten zijn afgestemd.
Zo werken we momenteel
met het thema Carnaval.
In de vakantie maken we regelmatig een uitstapje,
zoals een uitstapje naar Ballorig, het bos, de
buitenspeeltuin of de bioscoop.
Op de foto’s kunnen jullie onze BSO in
carnavalssfeer zien.
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