SCHOOLNIEUWS
ST.MARTINUS & DE SPIEGELTUIN
Vrijdag 16 oktober 2020

Beste ouders en verzorgers,
hierbij het schoolnieuws van 16 oktober,
Uiteraard wensen we jullie allemaal een goede vakantie toe. Net als in mei zal het een vakantie
worden met de nodige beperkingen, maar we hopen dat jullie er samen met de kinderen een mooie
week van kunnen maken
Corona maatregelen
De nieuwe maatregelen die dinsdagavond zijn afgekondigd hebben weinig extra gevolgen voor
school. Wij beperken wel zoveel mogelijk het overleg op school. Daarvoor in de plaats gebruiken we
dan Teams om digitaal te overleggen.
Besmettingen om ons heen
De afgelopen weken zijn er verschillende collega’s getest op corona. De meeste van hen zijn negatief
getest. Twee collega’s zijn positief getest, maar gelukkig zijn de klachten beperkt gebleven en is één
van hen weer aan het werk.
We hebben de afgelopen weken lesuitval steeds weten te voorkomen. Hoewel we bijna geen externe
invallers hebben gevonden, zijn vooral onze parttimers extra komen werken en zijn andere collega’s
flexibel geweest, zodat die groepen over konden nemen.
De “normale bedrijfsvoering” komt hierdoor wel eens in de knoop, maar vooralsnog hebben we alle
klassen “binnen kunnen houden”.
Als hierdoor bepaalde zaken niet door kunnen gaan, of als afspraken verplaatst moeten worden dan
rekenen we op uw begrip.
Ook onder de ouders zien we het aantal besmettingen toenemen en zo ook het aantal ouders dat
wacht op een testuitslag. We willen jullie met klem vragen om een positieve besmetting altijd te melden
én om dan je kinderen thuis te houden.
Ook als dit in de herfstvakantie aan de hand zou zijn, dan horen wij dat graag.
Als u wacht op een testuitslag, maar u heeft last van serieuze klachten die bij corona horen, dan willen
we u vragen om het volgende te overwegen: de kinderen uit voorzorg thuishouden, totdat u een
testuitslag heeft.
Afscheid van juf Cora
Vandaag hebben de kinderen afscheid genomen van juf Cora. Juf Cora gaat met pré-pensioen, want
ze heeft besloten het een goed moment is om te stoppen in het onderwijs. Er zijn immers nog zoveel
andere mooie dingen te beleven.
De afgelopen periode heeft juffrouw Cora in alle groepen afscheid genomen. En vandaag, bij de
afsluiting van de Gouden Weken, hebben we haar “uitgezwaaid”.
Afsluiting Gouden Weken
Het eerste stuk van het schooljaar noemen we de “Gouden Weken”. We werken dan bewust aan
groepsvorming en zorgen ervoor dat de kinderen inzien welke spelregels er moeten zijn om goed
samen te kunnen werken en leren.
We hebben samen met de kinderen onze 6 leefregels besproken en er mee geoefend. Van “IederEEN
is welkom” tot “we zorgen voor onze omgeving”, ze zijn allemaal voorbijgekomen.
Aan de hand van deze regels willen we, samen met de kinderen, van onze school een fijne werk- en
leerplek maken. De leefregels zien we overal in het gebouw terug. Op Facebook ziet u wat foto’s
terug van de afsluiting.
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Inloop ná de vakantie
In de afgelopen periode hebben we ondermeer geoefend met rustig naar binnen gaan. Ook dat is één
van de leefregels. De kinderen bleven bij de juf of meester wachten tot de bel ging. Na verloop van
tijd gingen groep 7 en 8 al zelf naar binnen vanaf kwart over acht.
Na de vakantie beginnen we weer met de inloop. Alle kinderen kunnen vanaf kwart over 8 de school
ingaan en rustig naar de klas toe gaan. In de klas kunnen ze zelfstandig aan de slag. Ze hebben werk
dat nog af moet, een boek dat uit mag of er ligt een werkje klaar.
Voor de groepen 1-2 is er altijd een juf op het plein om de allerkleinsten op te vangen.
Vanaf 08.15 is er ook toezicht op het plein. Om 08.25 gaat de bel en moet iedereen naar binnen toe
gaan. De les begint om 08.30. Dan gaan de deuren en de hekken ook dicht.
PS; te vroeg op school (dus vóór 08.15) is niet handig, dan is er geen toezicht.
Van de MR
Wij stellen u graag voor aan onze leden die onlangs zitting hebben genomen of zitting gaan nemen in
onze MR.
Vanuit de oudergeleding:
Ilona Koeken-Verpaalen
Vanaf dit jaar zal ik zitting nemen in de MR van de Sint Martinus.
Mijn naam is Ilona Koeken, 36 jaar, getrouwd met Niels, moeder van Tess (groep 6), Jur (groep 4) en Lot
(groep 3).
Ik ben werkzaam bij het CZ zorgkantoor als adviserend verpleegkundige voor de afdeling materiële
controle. Binnen mijn werkzaamheden heb ik veel te maken met beleid, wet- en regelgeving. Ik kijk graag
veder dan mijn neus lang is en daarbij ga ik graag nieuwe uitdagingen aan. Vanuit mijn achtergrond en
ervaring, in combinatie met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, denk ik van toegevoegde waarde te
kunnen zijn voor de MR.
Hallo,
Sinds vorig jaar maak ik deel uit van de MR. Hoog tijd dus om mezelf voor te stellen.
Ik ben Michel Sijmens, getrouwd met Veerle en samen hebben wij twee zoontjes. Onze oudste zoon is Lucas.
Hij is 4 jaar en zit in groep 1/2a. Killian is dus de jongste en is pas 4 maanden oud. Zelf ben ik een oudleerling en ik bewaar hele leuke en mooie herinneringen aan mijn tijd op de Sint Martinusschool. Het
afgelopen jaar heb ik gemerkt dat dit niet van zelfsprekend is. Het vergt veel inzet, betrokkenheid en
verantwoordelijkheid van de directeur, de leerkrachten en andere medewerkers, maar ook van de ouders.
Met zijn allen kunnen we ervoor zorgen dat onze kinderen een leuke en leerzame tijd op school hebben.
Door deel te nemen aan de MR wil ik daar graag mijn steentje aan bijdragen.
Vanuit de personeelsgeleding:
Mijn naam is Annemarie Vosselmans, 42 jaar. Samen met mijn man Paul en kinderen, Gijs (14) en Lotte
(12), woon ik in Breda. Vanaf 2000 werk ik op de St. Martinusschool, waar ik ben begonnen in groep 4
en 5. Hierna heb ik zo’n 18 jaar met veel plezier in groep 1-2 gewerkt en dit schooljaar sta ik in groep 23. Daarnaast ben ik ongeveer 14 jaar bouwcoördinator geweest van de onderbouw, omdat ik meer inzicht
wilde in waarom we bepaalde dingen deden en beleid mee wilde ontwikkelen. Doordat ik er een jaar
tussenuit ben geweest, kon ik dit niet meer blijven doen. Toch blijft beleid en alles erom heen mij boeien. Dit
schooljaar heb ik daarom aangegeven in de medezeggenschapsraad te willen, om op deze wijze samen
met collega’s en ouders kritisch te kunnen kijken naar wat wij op de St. Martinusschool belangrijk vinden.
Wij willen hen bedanken voor hun motivatie en wensen Michel, Ilona en Annemarie een mooie
zittingsperiode toe.
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Deelname NCO
Ons schoolbestuur doet ieder jaar mee aan het Nationaal Cohort Onderzoek. Dat onderzoek wordt
door veel schoolbesturen ondersteund.
Door het aanleveren van gegevens uit het leerlingvolgsysteem worden verschillende gegevens
inzichtelijk gemaakt en kunnen die vergeleken worden met andere scholen van het bestuur, maar ook
met scholen “in heel Nederland”.
Een van de onderzoeken waar we aan mee doen gaat over de schoolloopbaan van onze oudleerlingen. Zo kunnen we zien of onze schooladviezen aan het eind van de basisschool op maat zijn.
Die informatie gebruiken we om ons beleid rond adviezen te verbeteren.
In het onderzoek waar we nu aan mee willen doen, gaat het over de opbrengsten van het taal- en
rekenonderwijs. Ook wordt in dat onderzoek het effect van de schoolsluiting bestudeerd.
Omdat we gebruik gaan maken van informatie uit ons leerlingvolgsysteem, kunt u daar formeel
bezwaar tegen maken. Dit doet u door een e-mail te sturen naar infomartinus@borgesius.net.
Als bijlage bij de nieuwsbrief treft u een verdere uitleg aan over het cohortonderzoek.
Ventilatie van de school
Een van de voorwaarden om zo veilig mogelijk op school te kunnen werken is voldoende ventilatie van
de leslokalen en andere werkplekken.
Alle leslokalen en werkplekken voldoen aan de normen die daarvoor gelden. Ditzelfde geldt voor de
lokalen van Kober en ’t Toverbosch.
Het leerplein bij de hoofdingang krijgt in de herfstvakantie een luchtverversingsinstallatie om ook die
ruimte voor grotere groepen geschikt te maken.
Maar…
Voldoende ventilatie betekent in ons geval ook: ramen open terwijl het buiten kouder wordt. Wij willen
jullie vragen om de kinderen te kleden op temperatuurschommelingen in het gebouw. Dus niet alleen
een T-shirtje of een dikke trui, maar liever ook een vest of een bodywarmer mee naar school, zodat de
kinderen kunnen variëren.
Belangrijke data:
19 tm 23 oktober:
26 november:
7 november:
13 november:

herfstvakantie
start met inloop vanaf 08.15
open ochtend, geannuleerd
Studiedag, school gesloten
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