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Belangrijke data 
Omdat op het moment van verschijnen van dit ‘Martinus Magazine’ (nog) niet duidelijk is of de school ná 6 april 
a.s. weer gaat starten, bestaat de mogelijkheid dat onderstaande activiteiten worden afgelast.  
Genoemde data zijn dus onder voorbehoud! 
 

Do 26 maart  Martinus Magazine 8 uit  
Di 7 april  Praktisch verkeersexamen groep 7 (Afgelast) 

Di 7 april  Groep 7/8 nationale buitenlesdag   
Wo 8 april  ’s Morgens:  Paasviering op school  

’s Middags:  Atelier 

Do 9 april  Studiedag, alle leerlingen zijn vrij   
Vr 10 t/m ma 13 april  Paasvakantie, alle leerlingen zijn vrij  
Wo 15 april  Atelier  

Wo 15 april  Kennismaking P4L  

Vr 17 april  Koningspelen (Afgelast) 

Ma 20 t/m di 21 april AMN toets voor groep 8 (Afgelast) 

Di 21 april  Technoplaza groep 6/7 (Kinderen komen op de fiets naar school) 

Wo 22 april  Schoolfotograaf  

Wo 22 april  Informatieavond ouders groep 8 (Kamp en Musical)  

Do 23 april  Martinus Magazine 9 uit  

Do 23 april  Rots en water (Groep 6/7 en 7/8)  
  
 

 



Beste ouders en verzorgers, 
  
De afgelopen weken waren, op zijn zachtst gezegd, ‘bijzonder’. Vol goede moed zijn we, na een 
prachtig carnavalsfeest (waarvan verderop in dit magazine een foto-impressie is te vinden) én een 
week vakantie, gestart met de tweede helft van dit schooljaar. Eén van de zaken waar we met zijn allen 
naar toe hebben gewerkt was het afscheid van Carin Schepers, op donderdag 12 maart jl. Het was een 
zeer geslaagde dag. Carin heeft zelf een bedankwoord geschreven, dat in deze nieuwsbrief is geplaatst. 
  
Hierna brak voor een ieder van ons, kinderen, ouders en leerkrachten, een bizarre periode aan. Een 
periode waarin we met elkaar een grote klus hebben te klaren. In de eerste plaats de zorg over de 
(veelal) nare gevolgen voor alle mensen die besmet zijn geraakt met het Corona-virus en/of iemand in 
de directe omgeving hebben die tot de risicogroep behoort of zelf besmet is geraakt. Ten tweede het 
vormgeven van thuisonderwijs omdat alle scholen gesloten werden en tenslotte het vormen van een 
‘noodopvang’ voor de kinderen met een ouder in een cruciaal beroep waarvoor geen andere opvang 
dan school mogelijk is. 
  
Het waarborgen van onderwijs aan onze kinderen hebben we met z’n allen opgepakt. Wat is het 
geweldig om te zien dat dit als een vanzelfsprekendheid door alle partijen vorm wordt gegeven. Vanaf 
woensdag 18 maart is het thuisonderwijs van start gegaan en ook wij leren als team iedere dag weer 
bij. Als waarnemend directeur zijnde, kan ik alleen maar lof en waardering uitspreken naar het team 
en de ouders/verzorgers die iedere dag hun uiterste best doen. Veel dank! 
  

Ik wens iedereen heel veel sterkte, geluk en gezondheid! ❤ 
  
  
Hartelijke groet, 
Mandy van Ampting     
 
 

 

 

 

Welkom  
Evelien van Eck in groep 1b (Groen)   
We wensen jou een fijne start en hopen dat jij je het naar je zin gaat krijgen op onze school!    
  

  

                       



Lieve kinderen en ouders,  

Donderdag 12 maart heb ik afscheid genomen van school. Het 

was een middag die ik niet snel zal vergeten. Ik zag er erg 

tegenop want afscheid nemen van iets wat ik het liefste deed 

viel me zwaar. Toch weet en voel ik dat de beslissing goed was 

en leefde naar deze dag toe. Het was een mooi afscheid. 

Overweldigend. Ik heb enorm genoten van de optredens van alle 

kinderen, knutselwerkjes, kaarten, foto’s en film, cadeaus, 

bloemen en mooie woorden (en hilarische film) van het team en 

collega’s.  

   

Een extra bedankje voor de leerlingenraad die de 

hele middag zo goed heeft geholpen. Wat deden 

jullie het goed.  

 

Ook dank aan alle collega’s, ouders en derden die 

hebben geholpen om het voor mij een onvergetelijke 

middag te maken. 

 

Ik kijk terug op 25 prachtige jaren in Oud-Zevenaar. De laatste 9 jaar als 

directeur in ons mooie nieuwe gebouw van Brede School St. Martinus. 

Ik ben trots op het team, alle kinderen en iedereen die betrokken is bij 

school. Trots op het prachtige EGO concept. Ik kom nog wel eens langs. 

Ik wens iedereen heel veel gezondheid, geluk, plezier en succes voor de 

toekomst.  

 

‘Ik zeg geen doei of dag maar neem afscheid met een glimlach’.  

‘Laten we het leven vieren en de slingers ophangen’.  

 
Een dankbare groet,  Carin Schepers 

 



Carnaval 

Vrijdag 21 februari jl. hebben de kinderen, leerkrachten, (hulp-)ouders én de uitgenodigde prinsen en 
hun gevolg een fijn carnavalsfeest gehad. De dag begon, in de zon (!), met de traditionele optocht door 
Oud-Zevenaar. De kinderen (en hun ouders) hadden weer erg hun best gedaan om origineel verkleed 
op school te komen. Ook waren er weer prachtige karren en wagens gebouwd. 
Daarna volgde een gezellige ochtend, waarbij ook stadsprins Boes van Boemelburcht op bezoek kwam. 
Door de kinderen werd er luid meegezongen met ‘Boes en de Poes’. 
’s Middags was er ‘Martinus got Talent’. Dat maakte opnieuw duidelijk dat er een hoop onbekend talent 
op onze school zit! Om 14.00 uur was het feest ten einde en kon de vakantie beginnen. 
Speciale dank aan de ouderraad én alle hulpouders die deze dag hebben geholpen. Top! 
 

  

  
     

    



Executieve functies: 

Executieve vaardigheden zijn de vaardigheden die je nodig hebt om zelfstandig te functioneren. Je 

hebt ze niet alleen nodig voor schooltaken, maar ook in het dagelijks leven. Ze worden ook wel de 

hogere controlefuncties van de hersenen genoemd. Er zijn elf executieve vaardigheden die er samen 

voor zorgen dat je in staat bent om aan taken te beginnen, ze vol te houden, ze af te maken en er op 

te reflecteren. Dit geldt zowel voor taken als school als in de thuissituatie (zie onderstaande tabel). 

 

 
 
 

 
Wanneer je je deze vaardigheden hebt 
eigengemaakt, heb je de basis gelegd voor goede 
studievaardigheden. Zwakke executieve vaardig-
heden zijn vaak de verborgen oorzaken van 
zichtbare studieproblemen. Het mooie is dat 
executieve vaardigheden aan te leren zijn. 
Iedereen heeft wel enkele sterke en enkele 
zwakke executieve vaardigheden en iedereen 
heeft dus wel wat te leren op dit gebied. 
 

 



Paasfeest Brede School Sint Martinus 

Op woensdag 8 april vieren wij Pasen op school! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen mogen deze dag in hun pyjama naar school komen en nemen deze ochtend hun  

eigen (speciale) paasontbijt meenemen.  Een extraatje op deze dag mag!   

 

Er zijn op school gekookte eitjes die we gaan versieren en opeten! 

Alle kinderen nemen deze dag een tussendoortje (fruit) én hun eigen lunch mee. 

’s Middags om 14.00 uur kan het paasweekend beginnen, aangezien de leerkrachten donderdag 9 

april een studiedag hebben én iedereen op vrijdag 10 april vrij is, i.v.m. Goede Vrijdag. 

Wij wensen jullie alvast een fijn paasweekend! 

 

Vriendelijke groet,  

Team en Ouderraad Brede School St Martinus 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hernieuwde oproep nieuwe leden Ouderraad:  
  
Beste ouders/verzorgers,   
   
Zoals jullie allen weten, is er op onze mooie school een ouderraad. Met deze groep ouders dragen we 
bij en/of zijn we verantwoordelijk voor de organisatie van vele activiteiten tijdens en buiten school.   
Een aantal voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de organisatie van de Avondvierdaagse, Sinterklaas, 
het schoolreisje, maar ook bijdragen aan de organisatie van onder andere de Paas- en Kerstviering.   
   
De ouderraad bestaat uit negen ouders. Twee hiervan zullen er na dit schooljaar mee stoppen. 
Hiervoor zijn we daarom op zoek naar twee nieuwe ouders.   
In het vorige Martinus Magazine hebben we al een oproep gedaan. Hierop is één nieuwe aanmelding 
ontvangen. De ouderraad heeft echter nóg een nieuwe ouder nodig. 
 
Om een goede afspiegeling te hebben zou de voorkeur uitgaan naar ouders van kinderen uit de 
onderbouw (groep 1-2-3).  Het zou mooi zijn als er ouders zijn die zich willen aanmelden. 
Zeven leden van de ouderraad zijn dames dus om onze penningmeester Antoin te vergezellen zou de 
aanmelding van wat heren erg leuk zijn!   
   
Wat houdt het in om in de ouderraad te zitten?  
- De ouderraad vergadert zo’n zes keer in een schooljaar. De vergaderingen zijn op maandagavond, op 
school.  
- Als lid van de ouderraad neem je deel aan de organisatie van diverse activiteiten. De organisatie 
wordt veelal door een werkgroepje gedaan.   
- Een lidmaatschap van de ouderraad is in principe voor drie jaar. Na een eerste periode kan een 2e 
periode van drie jaar worden gestart.   
   
De tijdsinvestering kost erg mee! Daarbij is het een erg leuke kans om je kind(eren) ook bij overige 
school activiteiten mee te maken én samen zorg te dragen voor een leuke schooltijd waar ze nog lang 
aan zullen denken!   
  

               
   
Wilt u zich aanmelden, dan kunt u een mail sturen naar onze secretaris Marlies Baltus 
or.bredeschoolstmartinus@liemersnovum.nl óf naar Mandy van Ampting (directeur a.i.). Zij zal er dan 
voor zorgen dat de aanmeldingen worden doorgestuurd naar de secretaris.  
  
We hopen op een grote respons en hiermee de mogelijkheid om leuke activiteiten op de Martinus-
school te kunnen blijven organiseren.  
   
Alvast hartelijk dank,   
De Ouderraad  
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Wij worden een duurzame school! 
Trots kunnen we vertellen dat onze school eigen zonne-stroom gaat opwekken. Er zijn namelijk 84 
zonnepanelen op ons dak geïnstalleerd door Slim Opgewekt! Een zonnepaneel heeft een oppervlakte 
van ongeveer 1,6 m². Om een gemiddeld huis van stroom te voorzien heb je 12 zonnepanelen nodig.  
  
Zuinige lampen 
Maar met het opwekken van zonnestroom zijn we er nog niet. We willen ook bewuster omgaan met 
ons energieverbruik. Alle TL-lampen in school zijn bijv.  al vervangen door zuinige ledlampen.  
 
Besparing 
Door de ledverlichting en zonnepanelen besparen we elk jaar 17.945 kg CO2 Als we niet zouden 
verduurzamen, maar wel deze CO2 uitstoot wilden compenseren, hadden we bijna 774 volwassen 
eiken moeten planten. Dat is genoeg om ruim 3 voetbalvelden mee te vullen! 
 
Hoeveel stroom we precies opwekken en hoeveel we gebruiken kunnen we straks live zien op een 
Energiescherm dat in de school komt te hangen. Slim Opgewekt ontwikkelde dit scherm speciaal voor 
kinderen om hen op een toegankelijke manier bewust te maken van energie. 
 

 
 
 
Bewustmakingsprogramma duurzaamheid 
Bij verduurzaming gaat het niet alleen om de technische maatregelen, de educatie over duurzaam-
heid is minstens zo belangrijk. Daarom worden de leerlingen volgend schooljaar (2020-2021) op een 
leuke manier meegenomen in de wereld van duurzaamheid via een bewustmakingsprogramma.  
Alle leerlingen gaan duurzame opdrachten doen in een Wattson’s laboratorium!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Techniekdag de Liemers verplaatst naar zaterdag 19 september 

 

Zevenaar, 16 maart 2020 
 
De voorbereidingen voor de Techniekdag de Liemers waren in volle gang. Het Coronavirus gooit 
echter roet in het eten. 
 
Gisteren heeft het kabinet besloten tot vergaande maatregelen om verspreiding van het Corona virus 
te beperken. Gezien de ontwikkelingen vindt de werkgroep het niet verantwoord om de Techniekdag 
de Liemers, die gepland stond voor zaterdag 18 april, doorgang te laten hebben. De gezondheid van 
onze bezoekers en deelnemers staat voorop. 
 
In overleg met gastheer Müller European Truck & Trailer Care is besloten de Techniekdag de Liemers 
te verplaatsen naar zaterdag 19 september. Wij gaan er alles aan doen om er in het najaar, samen 
met deelnemers en partners, een succesvolle Techniekdag de Liemers neer te zetten. Graag tot ziens 
op zaterdag 19 september bij Müller European Truck en Trailer Care aan de Dijkgraaf 24 in Duiven! 
 

 

                                                       
 
 

 
 
 



Opvang door ELMO  
Opgeven per mail info@elmo-kinderopvang.nl of telefonisch 0316-340200 tussen 9:00 – 16:00 uur. 

Voor meer info: www.elmo-kinderopvang.nl of u stuurt een mail naar info@elmo-kinderopvang.nl  

Voor meer info: www.elmo-kinderopvang.nl (site) info@elmo-kinderopvang.nl (mail) 
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