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Beste ouders/verzorgers,
Zo’n vijf keer per schooljaar (meestal op de woensdag voor een vakantie) ontvangen jullie altijd een
nieuwflits waarin allerlei zaken vanuit de school, de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de BSO
worden gedeeld en waaraan ook kinderen een bijdrage leveren. Dit zullen we uiteraard blijven doen,
maar gelet op het gegeven dat de afstand tussen ouders en school toch iets groter is vanwege de
Corona-maatregelen, willen we als school jullie gedurende deze Corona-periode ook wat vaker op
deze manier informeren. Vandaar deze ‘extra Nieuwsflits’.
Start schooljaar.
We kunnen terugkijken op een geslaagde start van het schooljaar. Bijna
alle kinderen zijn inmiddels wel gewend in de nieuwe stamgroep en de
kinderen die zijn doorgeschoven naar een nieuwe unit, lijken daar ook
hun draai te hebben gevonden. Afgelopen dinsdag hebben jullie
allemaal via ISY meer informatie ontvangen over de
stamgroep(en)/unit(s) waarin uw kind(eren) is/zijn geplaatst. Eigenlijk
hanteren we deze werkwijze alleen in de units midden- en bovenbouw
en nodigen we ouders/verzorgers van de unit onderbouw uit op school
voor een algemene informatieavond. Aangezien dit nu niet mogelijk was vanwege de Coronamaatregelen, is in alle stamgroepen/units de informatie via ISY verspreid. Uiteraard kunt u altijd
contact opnemen met de leerkracht(en) van uw kind(eren) indien u nog vragen heeft n.a.v. de
informatie of andere zaken wenst te bespreken. Het meest handige is om de leerkracht(en) van uw
kind in dat geval te mailen en indien nodig kan dan ook altijd een belafspraak of een gesprek op
school gepland worden. Laten we er op deze manier samen voor zorgen dat er ook in deze Coronatijd contact tussen ouders/verzorgers en school kan blijven plaatsvinden indien nodig!
Leerkracht-ouder-kind-gesprekken.
Zoals in de schoolkalender staat vermeld, vinden in de week voor en de week na de herfstvakantie de
leerkracht-ouder-kind-gesprekken plaats. Doel van deze gesprekken is kennismaking tussen
leerkracht(en) en ouders/verzorgers, eerste ervaringen in het nieuwe schooljaar met elkaar delen en
vooral verwachtingen met elkaar afstemmen en aangeven wat u belangrijk vindt voor uw kind(eren).
Deze gesprekken gaan fysiek plaatsvinden op school en u wordt hiervoor t.z.t. uitgenodigd via ISY.
We kijken uit naar deze gesprekken.
Personele mutaties & stagiair(e)s.
Zoals al eerder medegedeeld, heeft juf Kim Thong (onderwijsassistente
unit midden- en bovenbouw) per 1 september jl. onze school verlaten
vanwege een nieuwe baan. Daarnaast hadden we ook nog wat ruimte
om ons personeelsbestand uit te breiden. Dit alles heeft geleid tot de
volgende mutaties t.o.v. hetgeen in de schoolkalender staat vermeld:
- Juf Femke Houtvast is nu vast op maandag, dinsdag,
woensdagochtend, donderdag en vrijdagochtend als
onderwijsassistente ingezet in de unit onderbouw. Samen met

-

-

juf Elly (dinsdag, woensdag, donderdag) zorgt juf Femke dus voor extra ondersteuning in de
unit.
Juf Evelien Kelleners werkt nu als leerkrachtondersteuner i.p.v. onderwijsassistente in de unit
middenbouw en haar werkdagen zijn uitgebreid. Juf Evelien is nu in de unit middenbouw
werkzaam op maandag, dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdag en vrijdagochtend.
Juf Maddy Franssen zal vanaf komende week ons team komen versterken. Juf Maddy wordt
ingezet als onderwijsassistente in de unit bovenbouw op dinsdag en donderdag.

Met alle vijf de scholen in de gemeente Beek hebben we een eigen vervangerspool met
medewerkers die op de vijf scholen vervangen. Al deze medewerkers zijn gekoppeld aan een
moederschool waar ze werkzaam zijn op het moment dat er geen vervangingen hoeven te worden
ingevuld. Zoals bekend, was juf Sophie vanuit de vervangerspool al gekoppeld aan onze school (zij
werkt op maandagochtend, woensdag, donderdag en vrijdag in de unit bovenbouw indien ze niet
hoeft te vervangen op een van de scholen) en per 1 september jl. is de vervangerspool uitgebreid
met juf Jay Cuijpers die ook aan onze school is gekoppeld als moederschool. Veel kinderen hebben
inmiddels al kennisgemaakt met juf Jay. Juf Jay werkt fulltime en zal op de dagen waarop ze niet is
ingezet om te vervangen ondersteunen in alle units. De ervaring leert wel dat de medewerkers in de
vervangerspool in de loop van het schooljaar meestal voortdurend zijn ingezet in vervangingen en
dus nog nauwelijks extra ondersteuning kunnen verzorgen en ondanks onze vervangerspool hebben
we gedurende het schooljaar meestal toch nog een vervangerstekort. Dit zal zeker met de huidige
omstandigheden ook dit schooljaar weer zo zijn.
Een compleet overzicht van de personele bezetting schooljaar 2020-2021 is terug te vinden op onze
website.
Inmiddels is ook een aantal stagiair(e)s gestart op onze school:
 Juf Priscilla Rovers (2de jaars opleiding onderwijsassistente bij Vista
College) loopt het hele schooljaar op donderdag en vrijdag stage in
stamgroep 1-2A/unit onderbouw.
 Juf Nienke van Term (2de jaars opleiding onderwijsassistente bij
Vista College) loopt het hele schooljaar op donderdag en vrijdag
stage in stamgroep 4-5B/unit middenbouw.
 Juf Joy Janssen (3de jaars opleiding onderwijsassistente bij Vista
College) loopt het hele schooljaar op maandag, dinsdag en woensdag stage in stamgroep 56A/unit middenbouw.
 Juf Ilka Muijs (2de jaars Pabo) loopt de eerste helft van het schooljaar stage in groep 5-6B/unit
middenbouw en zal halverwege het schooljaar wisselen van stamgroep/unit. Juf Ilka is
structureel op donderdag aanwezig en heeft ook soms een stageweek van maandag t/m
donderdag.
 Meester Mike Schreuers (4de jaars Pabo) loopt de eerste helft van het schooljaar stage in
stamgroep 7/unit bovenbouw en zal als LIO (Leerkracht In Opleiding) gedurende de tweede
helft van het schooljaar 20 weken lang 4 dagen per week de groep overnemen om af te
studeren. Uiteraard zijn juf Karin/juf Marlieneke dan toch gewoon aanwezig in de unit
bovenbouw en zullen zij meester Mike begeleiden bij het afstuderen.
 Aan het einde van deze maand zullen we waarschijnlijk ook nog een aantal 1e jaars Pabostudenten mogen verwelkomen op onze school.
Juf Iris zwanger.
Babynieuws op de Martinus! Juf Iris is in verwachting van haar derde kind. Ze heeft de 20
weken inmiddels gepasseerd. Dat betekent dat juf Iris gedurende dit schooljaar ook een tijd
met zwangerschapsverlof zal zijn. Uiteraard zullen we dan zorgdragen voor een goede
vervanging in groep 1-2B en wensen wij juf Iris nog een mooie zwangerschap.

Oproep nieuwe overblijfouders.
Wij zijn nog op zoek naar versterking van ons overblijfteam. Mocht u
interesse hebben om een of meerdere dagen per week als
overblijfkracht aan de slag te gaan of kent u iemand die hier
interesse in heeft, dan kan vrijblijvend contact worden opgenomen
met Corina Ruijters (06-25562529).
Spreekuur PIW.
Zoal inmiddels wel bekend, werkt onze school ook nauw samen met Partners in Welzijn. Vanuit
Partners in Welzijn is Chrissy Coolen de eerste contactpersoon voor onze school en zij verzorgt ook
regelmatig een ‘inloopspreekuur’ op onze school om leerkrachten en ouders/verzorgers te
ondersteunen bij pedagogische/opvoedkundige vragen. Ook voor dit schooljaar zijn de
‘inloopspreekuren’ van Chrissy op onze school weer opgenomen in de schoolkalender. Mocht u
geheel vrijblijvend met Chrissy willen praten, dan bent u op deze momenten uiteraard van harte
welkom op school.
Website www.bsstmartinus-beek.nl
Wij willen iedereen er nogmaals op wijzen dat onze schoolgids 2020-2021 en onze schoolkalender
2020-2021 zijn te vinden op onze website. Ook ons Corona-protocol is terug te vinden via een link op
onze site. Zoals bekend, zijn de maatregelen ingaande dit schooljaar versoepeld en tot heden zijn wij
zeer tevreden over de naleving van het protocol door iedereen. Hiervoor willen we iedereen dan ook
weer een compliment maken en bedanken. Laten we met z’n allen de maatregelen blijven naleven
zodat we onze school veilig open kunnen houden en de versoepelingen t.o.v. vorig schooljaar ook
kunnen voortduren. We zijn helaas nog niet terug bij ‘normaal’, maar er is gelukkig wel al weer meer
mogelijk.
Zwerfvuilactie ‘Beek schoon’.
Vrijdag 18 september a.s. doet onze school ook weer mee aan de actie ‘Beek
schoon’. Alle kinderen van de groepen 2 t/m 8 zullen dan weer ergens in de buurt
van de school zwerfvuil gaan opruimen en de gemeente Beek zorgt dan altijd voor de
materialen die daarvoor nodig zijn en een traktatie voor de kinderen.
Sportdag, podiumfeesten en Sint Maarten.
Zoals reeds eerder medegedeeld, gaat i.v.m. Corona de sportdag van alle Beekse scholen op
maandag 21 september a.s. niet door en komt ook de Sint Maartenviering op 6 november a.s. te
vervallen. De podiumfeesten op 24 en 25 september a.s. op onze school kunnen wel doorgaan, maar
helaas kunnen we daarvoor geen ouders/verzorgers uitnodigen.
Hartelijke groet,
Team BS Sint Martinus.

