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NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
Na genoten te hebben van de vakantie zijn we in de kleutergroepen volop aan de slag rondom 
het thema herfst. We hebben een echte herfsthoek, een kabouterland en een herfstbak gemaakt 
waar we volop kunnen spelen met herfstmaterialen. 
Op de dinsdag- en donderdagmiddag zijn de groepen 1-2 en 3 gestart met groepsdoorbrekend 
themawerk binnen het thema herfst. 
De leerlingen hebben zelf gekozen voor een onderdeel waar ze de komende twee weken aan 
willen werken. Dat kan zijn: bomen, paddenstoelen, dieren in de herfst, typisch herfstvoedsel, 
kabouters en het weer. We hopen dat kinderen genieten van de natuurbeleving,  het 
samenwerken en het creatief bezig zijn. 
 
Op donderdag 24 oktober is de schoolfotograaf langs gekomen. We zijn benieuwd naar de foto's 
die gemaakt zijn. 
 
Zoals in het vorige Bruggetje al vermeld stond is de bieb voortaan op vrijdag. Vorige keer ging er 
helaas iets mis met de biebpasjes vanuit de bibliotheek. We gaan ervan uit dat dit probleem weer 
opgelost is en iedereen nu het boek om kan ruilen en een nieuw boek mee naar huis kan nemen. 
Veel leesplezier gewenst! 
 
Groetjes, de kleuterjuffen 
 

NIEUWS UIT DE GROEP 3 
Na de herfstvakantie zijn we weer heerlijk uitgerust van start gegaan. Voor de vakantie waren 
alle werkboekjes uit, dus zijn we in nieuwe gestart. Kern 4 alweer van bijvoorbeeld veilig leren 
lezen. 
Voor de herfstvakantie hebben alle kinderen van school een leeskoffer meegekregen. We 
hebben er al veel terug gezien. Fijn om te weten en merken dat ook in de vakantie veel kinderen 
lezen of voorgelezen worden. 
De komende drie weken zijn we op de dinsdag en donderdagmiddag het eerste uur van de 
middag in de onderbouwgroepen bezig rondom het thema herfst. De kinderen mogen zelf kiezen 



uit een zestal onderwerpen zoals bijvoorbeeld, dieren in de herfst, het weer, kabouters enz. 
Hierdoor werken ze in gemengde groepen aan hetzelfde onderwerp. De eerste twee keren zijn 
nu achter de rug en de kinderen zijn enthousiast bezig geweest. Leuk om te zien hoe ze van 
elkaar leren. 
Omdat de judo nu is afgesloten hebben de kinderen van groep 3 iedere donderdagmiddag gym . 
Denk dus aan het meegeven van de gymspullen! 
 
Groetjes, juf Ine en juf Jenny. 
 

NIEUWS UIT DE GROEP 4 
De vakantie zit er weer op.  
De doorgang naar de toiletten is in de vakantie dicht gemaakt en ook de ombouw van de 
verwarming is gedemonteerd. Deze of volgende week worden de panelen om de akoestiek te 
verbeteren aan het plafond bevestigd en dan is ons lokaal weer helemaal in orde.  
Maandag hebben veel kinderen hun vakantiedagboek en leeskoffer meegenomen en hebben 
hierover in de klas verteld. Het was weer erg leuk om te zien hoe hier aan gewerkt is!  
De kinderen hebben nieuwe plaatsen gekregen. Zo leren ze met verschillende kinderen 
samenwerken. Steeds meer kinderen werken aan hun leer/werkhouding d.m.v. een monster op 
hun tafel. Van te voren hebben we dan een gesprekje om te bepalen waar een kind aan wil gaan 
werken.  
  
Met het thema van de Kinderboekenweek gaan we nog even door. We hebben zoveel leuke 
boeken over reizen en vervoer in klas, dat iedereen nog een weekje de kans krijgt om ze te 
lezen. Lieve heeft een zusje gekregen: Lente! Hopelijk mogen we Lente binnenkort een keertje 
bewonderen! 
De eerste ronde spreekbeurten zit er bijna op. Het is ontzettend leuk om te zien hoe knap alle 
kinderen daar aan gewerkt hebben en hoe ze gepresenteerd hebben. Ook leuk dat kinderen 
tijdens hun spreekbeurt ook vertellen over het proces en uitleg geven over functies in 
Powerpoint. Heel leerzaam! Het was voor veel kinderen best wel spannend, maar evt. met hulp 
van de juf ging het bij iedereen goed. De volgende ronde spreekbeurten begint over 4 weken. De 
kinderen maken dan een spreekbeurt over een onderwerp. In de komende weken starten we dat 
samen op. We kiezen een onderwerp, bedenken er steekwoorden bij en zoeken informatie. Na 
de opstart op school mogen de kinderen thuis de spreekbeurt afmaken en oefenen. De planning 
ontvangen jullie over 2 weken via de mail. 
 
Groetjes, juf Tineke en juf Jolanda 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5 - 6 
Wat leuk om te zien dat zoveel kinderen afgelopen maandag hun leeskoffer hebben 
meegenomen! Elke dag mogen een aantal kinderen hun leeskoffer ‘presenteren’. Erg inspirerend 
om te horen wat de kinderen allemaal hebben gelezen.  
 
Willen jullie nog even extra attent zijn op het meenemen van de gymspullen op 
maandagmiddag?  
 
De komende periode (tot de kerstvakantie) gaan we aan de slag met spreekbeurten over een 
onderwerp naar keuze. We hebben samen al een ‘voorbeeldspreekbeurt’ bekeken en de stappen 
voor het maken van een spreekbeurt doorlopen. We zijn erg benieuwd naar de presentaties! 
 
Groep 6 is deze week gestart met huiswerk. Het is fijn als u, als ouder, uw kind hierbij kan 
ondersteunen, zodat de kinderen stapsgewijs meer verantwoordelijkheid leren dragen.  



Het huiswerk moet uiterlijk a.s. maandag (28 oktober) worden ingeleverd. 
 
Groetjes, juf Linda 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7 - 8 
De vakantie is voorbij, dus het harde werken kan weer beginnen. De afgelopen periode hebben 
de kinderen kunnen wennen aan de nieuwe regels en verwachting in groep 7-8. Dit was in het 
begin erg lastig, maar samen hebben we gewerkt aan een beter klimaat. We kunnen dus zeggen 
dat wij op de goede weg zijn.  
Voor de vakantie zijn de kinderen begonnen met het maken van huiswerk. De kinderen vonden 
dit in het begin lastig; Wanneer moet ik dit maken? Waarom is het zoveel?  
Een voorbeeld hiervan is ook: ‘Ik moet sporten op dinsdag, dus kan het niet maken’. Wij zullen 
daarom de aankomende periode meer tijd gaan besteden aan het leren plannen. De eerste stap 
hebben ze zelf gezet en nu gaan we ervoor zorgen dat wij samen de laatste stappen gaan 
zetten. 
 
Engels 
Om woordenschat engels uit te breiden is het belangrijk dat de kinderen nieuwe woorden leren. 
Hiervoor krijgen zij steeds een woordenlijst mee naar huis. Op de site www.wrts.nl kunnen jullie 
een gratis account aanmaken zodat de kinderen de woorden op een eenvoudige manier kunnen 
leren. Vanuit school is er een “groep 7/8” aangemaakt, zodat school woordenlijsten toe kan 
voegen en de leerlingen direct kunnen gaan oefenen. Nadat je een account aangemaakt hebt, 
kun je via deze link jezelf toevoegen tot deze groep. https://leren.wrts.nl/groups/12229/join 
 
Toets van de week 
De kinderen krijgen aan het einde van de week een toets over de aangeboden stof die ze in die 
week hebben gehad. Zo kunnen ze zelf zien hoe het is gegaan en aan welke doelen ze kunnen 
gaan werken. De toets krijgen de kinderen iedere vrijdag mee naar huis. Zo hebben jullie als 
ouders ook een beeld van wat ze nog moeilijk vinden.  
 
Groetjes van meester Benjamin en juf Jolanda 
 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 

LERARENTEKORT EN VERVANGING 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Middels deze brief informeer ik u over het probleem van vervanging van leerkrachten bij ziekte 
en verlof en de manier waarop St. Martinus daarmee om gaat.  
Waarschijnlijk heeft u in het nieuws al gehoord van het toenemende probleem van het 
lerarentekort in heel Nederland. In andere regio’s waren de gevolgen van het lerarentekort al 
eerder duidelijk merkbaar. Maar ook in onze regio werden we vorig schooljaar al geconfronteerd 
met een gebrek aan m.n. vervangers.  
We zullen ons blijven inspannen om vervangende leerkrachten in te kunnen zetten of de 
afwezigheid van leerkrachten in verband met ziekte en verlof anderszins op te lossen. Echter, de 
verwachting is dat dit niet meer altijd zal gaan lukken.  

https://leren.wrts.nl/groups/12229/join
https://www.martinusdommelen.nl/kalender/


In onderstaand protocol geven we inzicht in de manier waarop de school te werk gaat wanneer 
een leerkracht wegens ziekte of verlof afwezig is.  
 
Uitgangspunt is dat we ons uiterste best doen om onderwijs voor onze leerlingen te verzorgen! 

 
Bij afwezigheid van een collega worden achtereenvolgens de volgende stappen gezet om deze 
afwezigheid op te vangen: 

1 Vervanging aanvragen via het digitale vervangerssysteem. 

2 We vragen een collega of hij/zij in wil vallen of ruilen van werkdag. 

3 Zo nodig/mogelijk vangt de directie, een directieondersteuner of Kwaliteitsondersteuner de 

groep op voor alléén de eerste opstart tot er vervanging is (als die bijv. vanaf 9.00 uur 

aanwezig kan zijn). 

4 Collega’s van andere scholen binnen de organisatie vragen om te vervangen. 

5 Groep opsplitsen; welke groep wordt opgesplitst wordt situationeel bekeken afhankelijk 

van rooster, grootte van de groep en beschikbare mensen. 

6 We geven aan dat niet-leerplichtige leerlingen thuis mogen blijven. (1 dag van te voren 

aangekondigd bij ouders). De leerlingen die niet thuis kunnen/mogen blijven worden 

verdeeld over  twee kleutergroepen. Hierdoor kan er één leerkracht van de kleutergroep in 

een andere groep vervangen.  

7 Blijkt er voor de daaropvolgende dagen geen inval beschikbaar te zijn, dan zal de 

betreffende groep thuisgelaten worden volgens de richtlijnen van de onderwijsinspectie*  

8 Indien er sprake is van een langere periode zonder invallers, dan zal worden overgegaan 

tot het naar huis sturen van meerdere groepen op verschillende dagen van de week 

(wisselsysteem). Hiermee wordt voorkomen dat steeds dezelfde groep thuis dient te 

blijven. Dit om zoveel mogelijk lesuren voor alle groepen te waarborgen en lesuitval te 

minimaliseren. Ook hiervan worden ouders tijdig schriftelijk geïnformeerd. 

- De dagen dat groepen naar huis zijn gestuurd, worden geadministreerd.  
- Alle ouders van de school worden geïnformeerd wanneer het noodplan wordt ingezet    
  en/of een groep thuis moet blijven. 

9 Streven is om een groep nooit meer dan één dag thuis te laten blijven. Mocht er voor 

meerdere dagen geen enkele vervanging mogelijk zijn, dan wordt wederom bekeken 

welke groep wél thuis blijft. 

 
*(De hoofdinspectie stelt zich op het standpunt, dat wanneer men een groep naar huis stuurt 
omdat er geen vervanging is, men moet kunnen aangeven zijn uiterste best te hebben 
gedaan om een invaller te krijgen of iets anders te regelen voor de groep. De uren hoeven 
daarom op een later moment niet te worden gecompenseerd). 

 
Dit protocol wordt verspreid onder alle ouders en is eveneens te vinden op de website van de 
school.  
Tot nu toe is het ons steeds nog gelukt vervanging te vinden en/of de vervanging intern op te 
lossen. We vinden het belangrijk u vooraf van bovenstaand protocol en de situatie rondom het 
lerarentekort op de hoogte te brengen. Dit protocol is ook besproken met onze MR. 
 
Mocht u hierover nog vragen hebben, meld u zich dan gerust op school.  
 
Met vriendelijke groet, Maaike Nieuwenhuis 

Directeur St. Martinus/Agnetendal 

 



GEVRAAGD VOOR ONZE TIMMERTAFEL 

We willen voor groep 1-2 de timmertafel weer openstellen. Helaas hebben we nog geen 
timmerhout. Heeft u nog stukjes hout liggen, splintervrij en zacht hout, doppen van glazen potten, 
ander timmerbaar materiaal...dan zijn wij hier erg blij mee! 
 
Met vriendelijke groeten, de kleuterjuffen. 

INFORMATIEBROCHURE LEREN LEREN 

Beste ouders, verzorgers,  
 
Deze week ontvangt u een informatiebrochure over Leren Leren.  
Hierin staat beschreven waar alle monstertjes voor staan en worden de leerstrategieën 
uitgebreid beschreven. 
Er staan ook tips voor thuis in, want leren doe je ook buiten de schoolmuren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LANDELIJKE STAKINGSDAG 

Woensdag 6 november 2019 zal er in het primair 
onderwijs worden gestaakt. Dit betekent dat onze school 
haar deuren op deze dag zal sluiten. Wij verwachten dat 
u op deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw 
kind(eren).  

We begrijpen dat een dag staken voor u als ouder 
wellicht wat ongemak kan opleveren. Deze acties zijn ook 
zeker niet bedoeld om u als ouder in een lastig parket te brengen. Het gaat ons echt om de 
toekomst van uw en onze kinderen. Wij hopen dan ook op uw steun te kunnen (blijven) rekenen.  
 

 

SCHOOLONTWIKKELING 

Studiedag 23 oktober 
Op de studiedag van gisteren stond de tweede bijeenkomst van het visie-traject op de agenda. 
Tijdens deze enerverende  bijeenkomst hebben we onze toekomstige visie uitgewerkt in negen 
onderdelen.   



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat willen we gaan zien in de toekomst? Wat is daar voor nodig? Wat gaan we (wanneer) doen?  
 

 


