Juni 2020

Beste kinderen en ouders/verzorgers,
Jullie zijn van ons gewend om steeds op woensdag voor een vakantie een Nieuwsflits te ontvangen.
Voor de meivakantie is dat helaas niet gelukt vanwege de Corona-crisis. Aangezien het tijd wordt om
een aantal zaken met jullie te delen, hebben we ervoor gekozen om nu een Nieuwsflits uit te geven
i.p.v. de woensdag voor de zomervakantie. Gelet op de huidige omstandigheden is er deze keer geen
bijdrage vanuit de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de BSO, maar uiteraard kunnen jullie
ervan uitgaan dat dit in de Nieuwsflitsen in het nieuwe schooljaar wel weer gewoon het geval zal zijn.
Met vriendelijke groet,
Team basisschool Sint Martinus, Peuterspeelzaal ‘’t Eigenwijsje’,
Kinderdagverblijf ‘Ubbeltje’ en BSO ‘Abeltje’.
TERUGBLIK AFGELOPEN PERIODE.
Vanaf 15 maart jl. startte een heel bizarre periode vanwege Corona. In de periode van 15 maart tot
11 mei was de school gesloten en zijn alle kinderen met hulp van ouders/verzorgers thuis aan de slag
gegaan met het aangeboden thuiswerk. Vanaf 11 mei tot 8 juni was de school gedeeltelijk open en
waren steeds halve groepen aanwezig en sinds 8 juni komen we weer allemaal tegelijk op alle dagen
naar school, maar geldt wel nog steeds het protocol waarin allerlei maatregelen en richtlijnen staan
vermeld.
Wij realiseren ons dat zeker de periode van 15 maart tot 11 mei
veel van iedereen gevraagd heeft en de nodige impact heeft
gehad op menig gezin. In die periode hebben wij ook voortdurend
noodopvang aangeboden (tot 11 mei centraal op locatie de Bron
en daarna op de eigen school) en daarin zijn we na 11 mei ook
nog coulanter geweest en hebben we ook kinderen opgevangen
van ouders/verzorgers die zich bij ons gemeld hadden en eigenlijk
niet in aanmerking kwamen voor noodopvang.
Wij hebben als school in deze periode veel positieve reacties ontvangen over onze aanpak, maar
uiteraard ook diverse reacties van ouders/verzorgers gehad die graag op bepaalde onderdelen een
andere aanpak hadden gewild. We kunnen het helaas natuurlijk nooit voor iedereen goed doen. Wij

willen iedereen nogmaals hartelijk bedanken voor de inzet in de afgelopen periode en
voor het begrip dat we gekregen hebben t.a.v. de besluiten die de school genomen heeft.
Wij zijn blij dat het sinds 8 juni jl. weer allemaal ‘iets normaler’ is geworden doordat alle kinderen
weer naar school komen. Het huidige protocol blijft in ieder geval tot de zomervakantie van kracht en
we verwachten dat ook na de zomervakantie nog diverse maatregelen en richtlijnen zullen gelden in
en rondom de school. Wij verzoeken iedereen nogmaals vriendelijk om zich te houden aan het
geldende protocol.

We willen nog graag vermelden dat de burgemeester van Beek aan het
begin van de Corona-crisis alle inwoners had opgeroepen haar uit te
dagen voor een challenge. Juf Karin Frenken heeft daarop gereageerd
en de burgemeester uitgedaagd om met een zelfgebakken appeltaart
de noodopvang van onze drie scholen, die destijds op de Bron
plaatsvond, te bezoeken. Dit heeft de burgemeester op dinsdag 7 april
jl. gedaan. Op de facebook pagina van de burgemeester is te zien hoe
ze thuis met haar man de appeltaart aan het bakken is. We vinden het
super dat de burgemeester deze challenge heeft uitgekozen om uit te
voeren. Dank u wel burgemeester!
JUF FEMKE GESLAAGD!
Juf Femke is al bijna twee jaar werkzaam in een leerwerkplek
op onze school vanuit de opleiding onderwijsassistente en is
onlangs geslaagd voor deze opleiding. Juf Femke, van harte
gefeliciteerd. Wij willen graag gebruik blijven maken van de
kwaliteiten van juf Femke en hebben haar daarom in dienst
genomen binnen Kindante. Dat betekent dat we juf Femke
ook volgend schooljaar weer op onze school terug zien en
daar zijn we heel blij mee.
DE BELANGRIJKSTE ZAKEN VOOR DE LAATSTE WEKEN TOT DE ZOMERVAKANTIE.
 Het huidige protocol blijft in ieder geval van kracht tot de zomervakantie. Laten we met z’n
allen zorgen dat de daarin vermelde richtlijnen en maatregelen dus gewoon goed uitgevoerd
blijven worden, hetgeen tot heden super verloopt.
Ouders/verzorgers van de unit 1-2-3 vragen we vooral ook
goed te blijven letten op de aangepaste schooltijden om te
voorkomen dat er te veel ouders/verzorgers tegelijk hun
kind(eren) komen brengen en ophalen.
 Zoals bekend, kan er tussen de middag weer gewoon
worden overgebleven. Wij zijn ons overblijf-team heel
dankbaar dat ze het overblijven weer hebben opgepakt, nu
dit weer mogelijk is. Top!
 De betaalde overblijfbijdragen voor de periode 15 maart tot
8 juni wordt in mindering gebracht op de betalingen in het
volgende schooljaar. De ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 8 ontvangen het geld
retour (of wordt de betaalde bijdrage in overleg verrekend in het volgende schooljaar bij
broertje(s)/zusje(s) die wel nog op onze school zitten).
 Aangezien de schoolreizen niet doorgaan (grootste kostenpost vanuit de ouderbijdrage) zal
de ouderbijdrage volgend schooljaar eenmalig lager zijn ter compensatie. Er vindt geen
compensatie plaats van de ouderbijdrage voor de ouders/verzorgers van groep 8 omdat de
oudervereniging dit geld beschikbaar stelt om een leuke laatste schoolweek voor groep 8 te
organiseren.
 Alle kinderen zullen het schooljaar op een leuke manier afsluiten in hun eigen
stamgroep/unit, omdat ons gebruikelijke schoolfeest helaas moet vervallen. Voor de
kinderen van groep 8 wordt een hele leuke afscheidsweek in de laatste schoolweek
georganiseerd met allerlei activiteiten die passen binnen de geldende richtlijnen.
Ouders/verzorgers en kinderen van groep 8 hebben inmiddels via ISY het programma
ontvangen. Uiteraard zijn wij ook teleurgesteld dat het schoolkamp en de musical niet door
kunnen gaan, maar het heeft geen zin ‘om bij de pakken te gaan neerzitten’. We hebben dus
vooral gekeken wat wel mogelijk is in deze tijd.

 Zoals in het protocol staat vermeld, ontvangen de kinderen geen 2de rapport (kinderen van
de unit 1-2-3 krijgen wel hun portfolio mee naar huis) en worden geen Cito E-toetsen bij alle
kinderen afgenomen. Alleen bij die kinderen waar wij het afnemen van een toets
noodzakelijk vinden om de juiste onderwijsbehoeften vast te stellen worden toetsen
afgenomen. Indien noodzakelijk kunnen we er ook nog voor kiezen om de E-toetsen in
augustus/september af te nemen met een aangepaste normering.
 OUDERGESPREKKEN:
Wij willen graag het schooljaar ook met alle
ouders/verzorgers goed afsluiten en daarom is besloten
dat er telefonisch of via MS Teams nog met alle
ouders/verzorgers van de groepen 1 t/m 7 een
oudergesprek zal plaatsvinden ergens in de laatste
schoolweken (deze gesprekken zijn dus niet zoals normaal
facultatief). Jullie zijn/worden hiervoor uitgenodigd door
de leerkracht(en) van uw kind(eren). De oudergesprekken
met ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 8 blijven wel facultatief.
Ouders/verzorgers die nog graag een afsluitend gesprek met de leerkracht(en) wensen,
verzoeken we om dit kenbaar te maken via mail aan de leerkracht(en) van groep 8.
Start zomervakantie.
Op donderdag 9 juli a.s. is de laatste schooldag voor de kinderen van de groepen 1 en groep 8 (de
kinderen van groep 8 hebben dus ook vrijdag 10 juli al vrij en dit is anders dan in de schoolkalender
staat vermeld). Voor de kinderen van de groepen 2 t/m 7 is de laatste schooldag op vrijdag 10 juli en
deze dag is de school, zoals bekend, voor alle kinderen om 12:00u uit.
INFORMATIE SCHOOLJAAR 2020-2021.
Door de Corona-crisis hebben de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar ook wat vertraging
opgelopen. Nu de meeste zaken wel geregeld zijn, willen wij jullie graag informeren.
Nieuwe gezichten op onze school.
Per nieuwe schooljaar zal juf Inge Tillmans ons team komen versterken. Op onze school was namelijk
een fulltime vacature i.v.m. groei van het aantal kinderen. Zoals jullie in de personele bezetting
kunnen zien, is juf Inge ingezet in de unit middenbouw. Juf Inge komt van basisschool de
Duizendpoot, eveneens een school van Kindante. Na de
sollicitatiegesprekken die wij met kandidaten gevoerd hebben, zijn
we ervan overtuigd dat we met juf Inge een goede match hebben
gemaakt. Juf Inge is ook bekend met het werken in units en heeft
veel andere kwaliteiten. Wij heten juf Inge van harte welkom en
wensen haar ook veel plezier en succes op onze school.
Meester Bart, onze ICT’er, gaat onze school helaas verlaten. Meester Bart werkt ook nog op diverse
andere scholen en is ook bovenschoolse ICT’er binnen Kindante. Gezien de hoeveelheid werk die al
deze taken met zich meebrengen, is besloten dat meester Bart geen ICT-werkzaamheden meer zal
verrichten op onze school. Wij willen meester Bart hartelijk danken voor alles wat hij voor onze
school gedaan heeft. Meester Bart heeft de afgelopen vier schooljaren een heel belangrijke rol gehad
in de schoolontwikkelingen. Wij wensen meester Bart heel veel succes voor de toekomst.
Het werk van meester Bart zal worden overgenomen door meester Roy Maessen. Meester Roy is ook
ICT’er op de andere scholen in cluster Beek en een tweetal scholen in Stein. Wij zijn ervan overtuigd
met meester Roy een goede opvolger in huis te hebben voor meester Bart. Ook meester Roy wensen
we alvast veel plezier en succes op onze school.

Personele bezetting schooljaar 2020-2021.
Unit onderbouw (1-2-3): Coördinator Mariëlle Doomen
Stamgroep:
Dagen:
Personele bezetting:
1-2 A
Ma, Di,
Karin Frenken
Vr-ocht.

1-2 B

2-3 A

2-3 B

Wo, Do

Mariëlle Doomen

Ma, Di,
Wo, Do, 3
x Vr-ocht.

Iris van den Bosch

Vr-ocht.

Karin Frenken

Ma, Wo,
Do, Vrocht.

Lucie Wauben

Di
Ma, Di,
Wo

Mariëlle Doomen
Annelies Hendrikx

Do, Vrocht.

Nancy Driessens

Ondersteuning
unit 1-2-3

Di
Wo tot
11:45u
Do
80
lesuren
Ma, Di,
Wo-ocht.
Do en
Vr-ocht.

Op de vrijdagen zitten de kinderen van
groep 2A en 2B samen in een groep bij
Karin Frenken m.u.v. de vrijdagen voor
Kerst, Carnaval en Pasen.

Elly Schouteten
(onderwijsassistente)

Nancy Driessens
Femke Houtvast
(onderwijsassistente)

Unit middenbouw (4-5-6): Coördinator Inga Dassen
Stamgroep:
Dagen:
Personele bezetting:
4-5 A
Ma t/m Vr Maurice Prop
ocht.

4-5 B

Opmerkingen:
Op de vrijdagen zitten de kinderen van
groep 2A en 2B samen in een groep bij
Karin Frenken m.u.v. de vrijdagen voor
Kerst, Carnaval en Pasen.

Vr middag

Inge Tillmans

Ma, Di,
Wo

Monique Bovens

Do, Vr

Inge Tillmans

Femke Houtvast kan wel op
maandagmiddag, dinsdagmiddag,
donderdagmiddag en vrijdagochtend
worden ingezet op andere scholen in
Beek indien vervanging van een
onderwijsassistente nodig is.

Opmerkingen:

Op de vrijdagmiddagen vormen groep
5A en 5B samen een groep.

Op de vrijdagmiddagen vormen groep
5A en 5B samen een groep.

5-6 A

5-6 B

Ma t/m Vr

10 dagen
op
jaarbasis
Ma, Di,
Wo
Do, Vr

Ondersteuning
unit 4-5-6

Ma, Do
(hele dag)
Vr. tot
14:00u
Diochtend
Woochtend
15 Wo
(9u- 12u)
16 Do

Yvette Mennens

Sophie Kerckhoffs
Inge Tillmans

Inga Dassen
Evelien Kelleners
(onderwijsassistente)

Kim Thong
(onderwijsassistente)

Inga Dassen
Monique Bovens

Unit bovenbouw (7-8): Coördinator Karin Conings
Stamgroep:
Dagen:
Personele bezetting:
7
Ma, Di
Karin Conings

8

Ondersteuning
unit 7-8

Wo, Do,
Vr
Ma, Di,
Wo

Marlieneke Wenmakers

Do, Vr

Audrey Kloet

Ma, Vr
Maocht,
Wo, Do,
Vr

Opmerkingen:
Karin Conings is op woensdag ingezet
voor eventuele extra begeleiding van
leerlingen (schoolbreed) op sociaalemotioneel gebied.

Nicole Doek

Kim Thong
(onderwijsassistente)
Sophie Kerckhoffs

Overige taken:
Taak:
Directeur
Interne begeleiding / MT-lid
Coördinator unit onderbouw (1-2-3) / MT-lid
Coördinator unit middenbouw (4-5-6) / MT-lid
Coördinator unit bovenbouw (7-8) / MT-lid
ICT-coördinator
Conciërge (dinsdagmiddag, woensdag en donderdag)
Conciërge (dinsdag en vrijdag)
Administratie (maandag)

Sophie Kerckhoffs kan op haar
werkdagen worden ingezet op
andere scholen in Beek indien
vervanging nodig is.
Personeelslid:
Bob Meijs
Marjolein Buitenhuis
Mariëlle Doomen
Inga Dassen
Karin Conings
Roy Maessen
Mien Saija
Paul van Sloun
Ria Kösters

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020-2021.
Herfstvakantie: 19-10-2020 t/m 23-10-2020.
Kerstvakantie: 21-12-2020 t/m 01-01-2021.
Carnavalsvakantie: 15-02-2021 t/m 19-02-2021
Meivakantie: 03-05-2021 t/m 14-05-2021.
Zomervakantie: 26-07-2021 t/m 03-09-2021.
Pasen: 05-04-2021.
Koningsdag: 27-04-2021.
Pinksteren: 24-05-2021.
Vrije middagen: 18-12-2020, 12-02-2021, 02-04-2021, 23-07-2021.
Studiedagen (kinderen hele dag vrij): 10-02-2021, 26-04-2021, 23-06-2021
Studiemiddag (kinderen ’s middags vrij): 22-09-2020, 12-11-2020, 10-12-2020, 15-04-2021, 20-052021, 08-06-2021.
De data van studiedagen en studiemiddagen zijn nog onder voorbehoud. In onze schoolkalender
zullen de definitieve data worden opgenomen.
Speerpunten schoolontwikkeling 2020-2021.
 Het fasegewijs ‘anders organiseren’ van ons onderwijs (van
leerstofjaarklassensysteem naar werken in units) en daarbij op
de juiste manier inrichten van onze leeromgevingen
(voortzetten van het verkennen van functies en inrichting van de
leeromgevingen t.b.v. het werken met dag- en weektaken en het
geven van expliciete directe instructies).
 Kinderen gaan met dag- of weektaken werken als middel om de leerdoelen te bereiken en
meer zelfsturing en eigenaarschap te ontwikkelen (zelfverantwoordelijk leren en
persoonsvorming). Zo kunnen we de intrinsieke motivatie en de betrokkenheid van de
kinderen vergroten. Kinderen leren zelf keuzes maken en te plannen.
 Verdieping Expliciete Directe Instructiemodel (EDI): Leerkrachten geven compacte,
effectieve instructies volgens het EDI-model (Expliciete directe instructie).
 Gynzy: Leerkrachten gebruiken de data van Gynzy om hun onderwijs nog beter af te
stemmen op de onderwijsbehoeften van kinderen.
 In de groepen 1-2 maken we een keuze t.a.v. de implementatie van een volgsysteem,
passend bij de visie van de school.
 We zullen een nieuwe methode voor Wereldoriëntatie uitzoeken, waarbij er ruimte is voor
ontdekkend en onderzoekend leren en waar ook techniek, drama en de creatieve vakken hun
plek hebben.
 We hebben in onze visie ook voor gezamenlijke kernwaarden gekozen die we zullen
uitdragen; veiligheid, respect, eigenaarschap, betrokkenheid, groei.
 Onze slogan (Laat zien wie je bent, met al je talent) laat zien dat we drie opdrachten in balans
willen uitvoeren: kwalificatie, persoonsvorming en socialisatie.
Fusie-intentie.
Zoals bij iedereen inmiddels wel bekend, ligt er intentie voor fusie tussen onze school en basisschool
Catharina Labouré. Beide scholen staan voor stevige uitdagingen die het beste kunnen worden
aangepakt middels een fusie. Op onze school speelt vooral een huisvestingsprobleem. Door de groei
van het aantal kinderen, kan het zijn dat er volgend schooljaar al ruimtegebrek ontstaat waar we
uiteraard oplossingen voor proberen te vinden binnen de koers van een uiteindelijke fusie. De

onderwijsinhoudelijke afstemming tussen beide scholen vindt al voortdurend plaats en aan
bovenstaande speerpunten werken we dan ook in gezamenlijkheid. We hopen volgend schooljaar
dus ook weer de nodige vervolgstappen te zetten in het fusietraject.
Schoolkalender 2020-2021.
Voor de zomervakantie zal iedereen via ISY (nieuwe instromers via mail) onze schoolkalender 20202021 met daarin ook alle praktische informatie ontvangen. Deze schoolkalender zal, net als onze
schoolgids 2020-2021, ook nog op onze website worden geplaatst.

Indeling leerlingen in stamgroepen.
Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan het indelen van de kinderen in de diverse
stamgroepen in de unit onderbouw en middenbouw. Dit vraagt om zorgvuldigheid, omdat we de
kinderen uiteraard zodanig willen indelen dat we zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen aan de
onderwijsbehoeften van alle kinderen. Zodra de indelingen klaar zijn, zullen de ouders/verzorgers en
kinderen van de unit onder- en middenbouw hiervan op de hoogte worden gebracht via ISY (nieuwe
instromers via mail).
Jaarverslag 2019-2020.
Ons jaarverslag 2019-2020 zal in de eerste weken van het nieuwe schooljaar weer verschijnen op
onze website.
TOT SLOT NOG TWEE BERICHTEN DIE WE EIGENLIJK IN DE NIEUWSFLITS VAN MEI HADDEN WILLEN
PLAATSEN.
Verkeersactiviteit.
Op donderdag 12 maart jl. hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 deelgenomen de
verkeersactiviteit ‘dode hoek’. Vanuit een echte vrachtwagen konden de kinderen goed zien dat een
chauffeur niet alle verkeer kan zien dat zich naast de vrachtwagen bevindt. Dit noemen we de ‘dode
hoek’. Het is uiteraard belangrijk dat jullie dit allemaal goed weten, zodat je daar zeker als
verkeersdeelnemer rekening mee kunt houden. Bij deze activiteit was ook wethouder Schoenmakers
aanwezig omdat de activiteit op alle Beekse scholen plaatsvindt vanuit de gemeente. Super dat de
gemeente en de wethouder hier aandacht voor hebben!
Halve finale voorleeswedstrijd.
Zoals al in de vorige nieuwsflits aangegeven, was Casper Ackermans uit groep 8
doorgedrongen tot de halve finale van de voorleeswedstrijd. Een professioneel
entertainment duo maakte in de schouwburg van Sittard van deze voorleeswedstrijd
een hele leuke show met een gezellige sfeer waarbij het publiek en de zes
kampioenen uit de regio werden betrokken. Ondanks dat Casper niet is doorgegaan
naar de finale, heeft hij het geweldig gedaan en zijn we reuze trots op hem. Casper
behoort toch maar mooi tot de zes beste voorlezers van de regio. Casper, van harte
proficiat!

