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MARTINUS MAGAZINE: maand februari 2020 
 
Belangrijke data 

Donderdag 30 jan Martinus Magazine 6 uit 

Maandag 3 febr Groep 1,2,3 op bibliotheekbezoek 

Dinsdag 4 en 
woensdag 19 
febr 

Definitieve adviesgesprekken groep 8 

Woensdag 5 en 
Woensdag 12 
febr 

Ateliers 

Dinsdag 4 t/m 
Donderdag 20 
febr 

Portfoliogesprekken 

Donderdag 20 
febr 

Martinus Magazine 7 uit 

Vrijdag 21 febr Optocht en aansluitend carnavalsfeest op school 

Maandag 24 t/m 
vrijdag 28 febr 

Carnavalsvakantie 

Maandag 2 mrt Luizencontrole 

Maandag 2 mrt Typexamen 14.15 uur tot uiterlijk 16.15 uur 
 

 
 
 
 



Beste ouders en verzorgers,  
  
Voor u ligt het eerste Martinus Magazine van 2020.  
Het wordt een jaar met een belangrijke verandering op onze school.  
Zoals u weet stopt Carin Schepers als directeur van onze school. Op donderdag 12 maart organiseren 
wij een afscheid voor haar. Zodra het programma rond is, hoort/leest u wat de bedoeling is op deze 
dag. Voorlopig blijf ik op school voor de waarneming van Carin. De gesprekken over de opvolging van 
Carin worden gevoerd tussen de Medezeggenschapsraad van onze school en het College van Bestuur 
van LiemersNovum.   
  
Ik ben blij verrast met de aandacht die Carnaval krijgt op deze school. Wat leuk dat er volop wordt 
meegedaan aan dit vrolijke feest. Ik ben heel graag op vrijdagochtend 21 februari aanwezig om mee 

te genieten! Graag tot dan (of …. Alaaf!      ) 
 
Hartelijke groeten, Mandy van Ampting. 

 

 

Welkom  
Suus Stokman in groep 1C (roze). 
We hopen dat je een fijne start hebt gehad en dat jij je snel thuis gaat voelen  
op onze school! 
 

 

 

Even voorstellen….  

Misschien heeft u mij de afgelopen weken al wel zien rondlopen op de school. Inmiddels heb ik met 

de meeste leerlingen al kennis gemaakt; het is daarom nu hoog tijd om mij aan u voor te stellen. 

Mijn naam is Maureen Veenhuis en ik ben sinds de kerst-vakantie 

werkzaam als onderwijsassistent op de Brede School St. Martinus. Ik ben 

41 jaar en woon samen met mijn man en onze vier kinderen (12, 11, 11 

en 6 jaar) in Hengelo Gld. Mijn hobby’s zijn lezen, hardlopen en wandelen 

met onze hond. Als onderwijsassistent ben ik vier dagen per week (ma-

di-do-vrij) van 9.00 – 13.00 uur op school aanwezig. Ik ben voornamelijk 

te vinden in de midden- en bovenbouw ter ondersteuning van groepen 

leerlingen en individuele leerlingen.                                                              Tot 

ziens op de St. Martinus! 

 

Staking 30 en 31 januari 

Zoals al eerder vermeld, hebben bijna alle leerkrachten op onze school aangegeven gebruik te willen 
maken van hun stakingsrecht. Aangezien er als school geen vervanging voor stakende leerkrachten 
mag worden geregeld, is, in overleg met de Medezeggenschapsraad besloten om de school op 30 
en 31 januari te sluiten. Er wordt geen onderwijs gegeven en de kinderen zijn vrij. 
Kinderopvang ELMO biedt een programma aan. Daarover bent u op 13 januari jl. per mail 
geïnformeerd.  



Opbrengst AEDiner 
Megatrots zijn we dat de opbrengst van het ‘AEDiner’ maar liefst € 750,00 bedraagt! Dit getuigt van 
een enorme ouderbetrokkenheid! Dat de AED er gaat komen is nu een feit, mede door andere 
inzamelacties. Allemaal super bedankt voor jullie bijdrage, ouderhulp en aanwezigheid! Erg mooi 
om te zien dat er van alle kanten hulp geboden werd door ouders.  
Speciale dank aan onze sponsoren Restaurant Thoen & Thans, Coop Zevenaar en Slagerij Appie van 
Uum. 
 
Groet, Ouderraad Brede School St. Martinus en Stichting Vrienden van St. Martinus 
 
Oproep van het Versierteam!  
De school in de sfeer van het thema maken, dat gebeurt niet vanzelf!  
Het ‘versierteam’ van Brede School St. Martinus maakt er elke keer weer wat moois van.  
Maar …… wij op zoek naar ouders die ons team willen komen versterken! 
Op vaste momenten in het schooljaar, zoals rond de opening/sluiting van het schooljaar, de Kinder-
boekenweek, Sinterklaas/Kerst, carnaval en Pasen kunnen we hulp gebruiken bij: 

- Versieren van het raam (knip en plakwerk)  
- Decoreren van ‘De Ring’.  

U leest het, het is niet heel vaak, maar het moet wel gedaan worden. Onderling spreken we een  
moment af wanneer er versierd kan worden. Het betreft ongeveer 2 uurtjes in de ochtend. Grotere 
klussen, zoals Sint en Kerst,  kosten iets meer tijd. Dit vindt in de avond plaats.  
Vele handen maken licht werk, dus: Komt u ons team versterken???  
Stuur een mail of app naar Mariska: ms.verbeek@live.nl  / 06-23493461 
 
Portfoliogesprekken tot voorjaarsvakantie 
Vanaf maandag 3 februari tot en met donderdag 20 februari vinden de portfoliogesprekken plaats. 
Hoe ziet zo'n gesprek eruit? 
Het is de bedoeling dat uw kind (groep 3 t/m 8) aanwezig is bij het gesprek. Tijdens dit gesprek van  
plusminus 15 minuten, vertelt uw kind namelijk zelf a.d.h.v. het portfolio waar hij/zij trots op is en  
waar uw kind de komende periode nog aan wil werken. Ook worden de toetsresultaten van de 
afgelopen periode besproken.  
Via Social Schools kunt u zich inschrijven voor deze gesprekken. 
 
 
Groepsgeluk 
Sinds 9 januari jl. zijn juf Jantina, juf Fleur en juf Mendy officieel ‘groepsgelukleerkrachten’. 
Van harte gefeliciteerd! 
 

 

mailto:ms.verbeek@live.nl


Popband St Martinus  
Leerlingen van de Martinusschool hebben initiatief genomen om te vragen of er een schoolband  
opgericht kan worden. Er hadden zich wel 13 kinderen uit midden- en bovenbouw opgegeven.  
Dat kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan. Samen met de leden van je popband werk je aan een  
Repertoire en performance onder begeleiding van Ferdi Eenkhoorn van Liemers Kunstwerk bij het 
Musiater. Je repeteert voor een heus optreden, met alles erop en eraan. 
Het betreft 10 lessen, startend op woensdag 5 februari. Kijk gauw op de flyer voor meer informatie. 

NB: Kinderen van de Martinusschool krijgen 50% korting!  Geef je dus snel op! Inschrijven kan via 
de volgende link: www.liemerskunstwerk.nl/ muziekschool/ cursussen  
 
Veel plezier! 
 

 
Carnaval 
Jááá, carnaval zit weer in de lucht! Onze schoolprins is inmiddels bekend, prins Coen en prinses 
Lilianne zullen samen met adjudant Willem voorop gaan in de polonaise!  
 

   
 
Op school zijn we ook begonnen met de voorbereidingen voor het carnavalsfeest. Leerlingen 
uit de bovenbouw zijn al druk bezig met het bouwen van hun carnavalswagen. 
 

 

Op vrijdag 21 februari lopen we natuurlijk met z’n allen weer in een optocht door de buurt.  
Dus laat je fantasie de vrije loop en verzin een leuke outfit, spreek met je vriend(in) samen wat                                                                                                                                           
af óf maak zelf een mooie ‘wagen’.  
’s Middags kun je deelnemen aan ‘Martinus Got Talent’. Voor allebei deze activiteiten, kun je je 
opgeven bij je eigen juf/meester. 
NB: Het is de bedoeling dat je je eigen eten/drinken meeneemt.  
Voor een traktatie wordt gezorgd! 
 
In de week van carnaval houden we ook dit jaar weer de KOM IN DE KLEUR VAN JE KLAS DAG,  
dit spektakel vindt plaats op dinsdag 18 februari! 
 

http://www.liemerskunstwerk.nl/


Om het carnavalsfeest tot een succes te maken kunnen wij uw hulp goed gebruiken.  
Voor onderstaande activiteiten zijn wij op zoek naar hulpouders:  
       -      Versieren van de school op woensdagochtend 12 februari van 8.30-10.30 uur  

- Opruimen na het carnavalsfeest op vrijdag 21 februari van 14.00-14.45 uur 
 

U kunt zich aanmelden via  or.bredeschoolstmartinus@liemersnovum.nl 
(Graag hierbij uw naam én activiteit noemen) 
Alvast bedankt! Team en Ouderraad Brede School St. Martinus 
 

 

Elmo 
Beste ouders en lieve kinderen, 
Via deze weg laat ik jullie weten dat maandag 10 februari mijn laatste werkdag is bij ELMO-kinder-
opvang. Na 10 jaar stop ik ermee, 3x in de week VSO-NSO en BSO in de  
schoolvakanties, het is mooi geweest !!  
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het vertrouwen en de leuke, gezellige tijd op de Brede School 
St. Martinus. 
 
Hartelijke groet, Ria Vermorken 
 
 
 
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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