SCHOOLNIEUWS
ST.MARTINUS &DE SPIEGELTUIN
VRIJDAG 21 AUGUSTUS 2020

Beste ouders en verzorgers,
Hierbij het eerste schoolnieuws van het nieuwe schooljaar! We hopen uiteraard dat u en de kinderen
een goede vakantie hebben gehad. Wij zijn weer klaar voor de start en we hebben er zin in!
We verwachten de kinderen aanstaande maandag vanaf 08.15 uur weer op school.
Corona-maatregelen blijven van kracht
Net als vóór de vakantie hebben we te maken met beperkingen. Wat betekent dat voor u en ons:
- Bij verkoudheidsklachten blijven de kinderen thuis. Alleen voor kleuters geldt dit niet.
- Ouders alleen op uitnodiging op school en op het schoolplein.
- Er worden contactgegevens van onze bezoekers genoteerd.
- Tussen 08.15 en 08.30 komen kinderen naar school. Zij blijven dan op het plein. De leraren vangen
de kinderen op.
Voor de jongste kinderen:
groep 1-2A verzamelen bij de witte cirkel
groep 1-2B verzamelen bij het rode vierkant
groep 2-3 verzamelen bij de gele driehoek
groep 3 verzamelen bij het cijfer 9
- De groepen 1-4 zijn 5 vóór half drie buiten. De groepen 5-8 vanaf half drie
De kinderen die naar de PSZ gaan, gaan weer via de zij-ingang naar binnen. Ook daar moeten de
ouders buiten, op gepaste afstand blijven.
Uiteraard zijn er voldoende ontsmettingsmiddelen voorhanden en we zorgen ervoor dat de kinderen
meerdere keren per dag hun handen wassen.
Denkt u “aan het hek” zelf om de afstand?
Wij zoeken nog een manier om de kennismakingsavond veilig in te richten.
Gouden Weken
We starten met “de Gouden Weken” . In de periode tot aan de herfstvakantie besteden we meerdere
keren per week aan bijvoorbeeld groepsvorming, de schoolregels, ons taalgebruik. Doel van deze
activiteiten is het creëren van een veilige en prettige omgeving om in te kunnen leren en werken.
Kalender
De kalender kunt u in de boekenkast van het Ouderportaal terugvinden. De papieren versie volgt
waarschijnlijk in de 2e schoolweek.
Aanpassingen aan het gebouw
Er is in de vakantie hard gewerkt aan het gebouw. Er is geschilderd, de centrale hal is “groter”
geworden doordat het kantoor is verwijderd. Er is een andere vloer gelegd en een nieuw plafond met
mooie, heldere verlichting. We verwachten half september de nieuwe meubels om de leerpleinen in te
richten.
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Nieuw logo!
Bij de nieuwe uitstraling van het gebouw, wilden we ook een nieuw logo.
We hebben ons klassieke Martinuslogo gemoderniseerd.
De Martinus M die bestaat uit 2 kinderen die hand in hand staan, is
gebleven: met rondere vormen en andere kleuren heeft het een andere
uitstraling gekregen. Meneer Peter heeft destijds het oude logo ontworpen
en heeft nu ook het nieuwe logo gemaakt.

Schoolspulletjes
In principe zorgt de school voor de spullen die de kinderen nodig hebben. Dus potloden, pennen,
kleurstiften, gummen, agenda, lijm, enz. De kinderen krijgen die vanuit school.
U moet zelf zorgen voor gymspullen en (vanaf groep 3) voor een etui. Wij willen geen pennenbakjes
voor op de tafeltjes. Die vallen net iets te vaak om!
Verkeersveiligheid
In de Martinusstraat hebben we een zebrapad. Daar staan niet altijd brigadiers.
Als u uw kind met de auto brengt, wilt u uw kinderen dan ná het zebrapad uit laten stappen. Als u vóór
het zebrapad (dubbel) parkeert, dan belemmert u het zicht op de oversteekplek.
Agora
Als bijlage vindt u 2 flyers van Agora. Verder komt Maria Timmers van Agora de komende week een
keer langs op school om de kinderen te informeren over de activiteiten in de komende periode.
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