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(nr. 10 zal verschijnen op 10 januari 2019)

NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B
Wat hebben we sfeervolle dagen in de groepen 1-2 gehad. De kinderen (en de juffen zelf
ook) genieten enorm van deze periode. Het verhaal van kindje Jezus blijft iets magisch. Het
verhaal wordt volop uitgespeeld.
De kinderen waren super gemotiveerd om stallen te bouwen van allerlei constructiemateriaal en
om te knutselen. Er zijn kerstbomen getekend, getimmerd, gevouwen, geverfd en een eigen
kerstlichtje, eigen placemat, ...
Kortom, wij zijn klaar voor het hoogtepunt: het kerstdiner. Dat is vanavond van 17.00-18.30 uur.
We eten knus in de klas aan de mooi gedekte tafels. Maar daarnaast hebben we ook met de
gehele school een samenzijn in de aula, waar elke groep een "optreden " verzorgd.
Bedankt ouders (en kinderen) die voor al dat lekkers hebben gezorgd!
Vrijdag hebben we met de hele school een gezamenlijk spelletjesuur, van 10.30-11.30 uur. Jong
en oud speelt samen gezelschapsspelletjes.
En dan hebben we twee weken vakantie. Zou sneeuw- en schaatspret in eigen land mogelijk
zijn?
Vooruitkijkend:
We gaan eind januari op pad met de kleuters en hebben daarvoor per klas 6 ouders (met auto)
nodig. Gelieve hierover nog niets te vertellen.. de weken ervoor start een thema waarbij dit een
onderdeel is.
Groep 1-2A dinsdagochtend 29 januari
Groep 1-2B maandagochtend 28 januari
Graag een mailtje naar MVisser@skozok.nl voor 1-2A en voor 1-2B naar tjanssen@skozok.nl
Juf Mandy gaat na de kerstvakantie werken op basisschool de Grasspriet en op basisschool
Agnetendal. Heel veel succes, juf Mandy en heel erg bedankt voor de fijne samenwerking in de
kleutergroepen! We komen jou vast en zeker nog wel een keer tegen!

NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4
We zijn flink bezig met het automatiseren van sommen tot 10 en sommen tot 20. In groep 4 komt
ook het automatiseren van de tafeltjes aan bod. Op www.onlineklas.nl kan er ook thuis geoefend
worden.
Ook krijgen de kinderen een kerstleesbingo mee naar huis zodat ze in de vakantie blijven
oefenen met lezen. Heel belangrijk en nog leuk ook .
We hebben een berichtje gekregen van Nathan. Hij heeft het goed naar zijn zin in Amerika. Hij
spreekt al best goed Engels en ze hopen dat de Kerstman op bezoek komt. Iedereen krijgt de
groetjes van hem en zijn familie!
Lekker genieten van de feestdagen, vakantie en dan zien we jullie graag weer in 2019!!!

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6
Kerstdiner
Vanavond is het eindelijk zo ver! Het kerstdiner op school. De afgelopen week was het gesprek
van de dag: het diner. Welke kleren trek jij aan? Met glitters of zonder glitters? Een strikje en een
blouse? Wat voor eten ga jij maken? Lust ik al het eten wel? Hebben we wel genoeg eten voor
iedereen?
Vanavond zullen we het samen gaan beleven! Wij hebben er allemaal super veel zin in!
Sportief rekenen
Vandaag hebben we helaas de laatste les van sportief rekenen gehad. We hebben deze lessen
veel geleerd over de klok, keersommen, plus- en minsommen. En dat allemaal in een sportief
jasje!
Huiswerk kerstvakantie
Afgelopen dinsdag hebben alle kinderen een leesbingo, redactiesommen en raceleesbladen mee
naar huis gekregen. Mocht er tijd en ruimte in de vakantie zijn dan is het fijn als dit nog extra
geoefend kan worden. Graag op dinsdag 8 januari weer mee terug naar school nemen.
Ik wens iedereen fijne, gezellige en liefdevolle dagen toe! Geniet van de vakantie en ik zie jullie
weer op maandag 7 januari!

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8
De topografietoets van 'de wereld' hebben de kinderen érg goed gemaakt!! De juf is super trots!
Na de vakantie starten we weer met mediatoren op school vanuit de vreedzame school. De
eerste maandag na de vakantie gaan ze zichzelf even laten zien in alle groepen, het gaat om
Juul, Levi, Anne en Lara uit groep 8. In het voorjaar worden er ook weer leerlingen uit groep 7
opgeleid tot mediator.
Op 22 januari mogen we naar de Hofnar voor de voorleeswedstrijd, Isa gaat onze school
vertegenwoordigen. We worden daar om 9.20 verwacht en het is rond 11.30u afgelopen. Zijn er
ouders die met ons mee willen/kunnen rijden? Graag doorgeven aan Judith via
jjonkers@skozok.nl.
We hebben samen erg hard gewerkt de eerste maanden in groep 7-8, nu gaan we genieten van
een welverdiende vakantie! Fijne kerstdagen en alle goeds voor 2019, tot volgend jaar!

SCHOOLKALENDER
Klik hier voor de kalender op de website

SCHOOLONTWIKKELING
Op onze studieochtend hebben we samen gesproken over wat we “onze “ kinderen willen
meegeven. Wat heeft een leerling van onze school in zijn of haar “rugzak” wanneer ze van
school gaan. We willen alle leerlingen natuurlijk een goede basis en kennis meegeven, maar
naast de cognitieve ontwikkeling is ook het sociale aspect belangrijk. We willen dat kinderen
gelukkig zijn, zich veilig voelen, zich kunnen uiten, een eigen mening kunnen geven. Daarvoor
zijn de 21st century skills nodig en daaraan gelinkt onze monstertjes van Leren Leren.

Een goede uitleg van deze vaardigheden is te zien in dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=Bgafr6XV53A
Daarnaast hebben we gesproken over gepersonaliseerd leren. Hoe zetten we de Chromebooks
hierbij in en hoe maken we kinderen eigenaar van hun eigen leren in dit geheel.

WAAR WAS JE?
Binnenkort genieten de kinderen van hun welverdiende vakantie.
Jammer genoeg laten ouders soms hun kind(eren), zonder toestemming van de
schooldirectie, verzuimen om eerder op vakantie te gaan of later terug te komen van de
vakantie (dus onder schooltijd). De directie van de school is verplicht hiervan melding te doen bij
de leerplicht-ambtenaar en deze zal steekproefsgewijs hierop controleren. Wanneer blijkt dat uw
kind ongeoorloofd heeft verzuimd, zal de leerplichtambtenaar een officiële waarschuwing geven
en/of een proces-verbaal opmaken. Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van
€100,- per kind per dag of dagdeel op. Indien er eerder een proces-verbaal voor luxe verzuim is
opgemaakt, zullen de ouders gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen.

Overigens geldt bovenstaand ook wanneer u uw kind(eren) gedurende het schooljaar zonder
toestemming van de directie laat verzuimen. Zie hiervoor onze regels voor verlof op onze website

TECH & PLAY KIDS FESTIVAL

FIJNE FEESTDAGEN!
Team St. Martinus wenst u hele gezellige
feestdagen toe en een gelukkig en gezond
2019!

