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Belangrijke data  
  

Donderdag 28 mei Martinus Magazine 10 uit 
 

Maandag 1 juni Tweede Pinksterdag (alle kinderen vrij) 
 

Maandag 15 juni 
 

MR-vergadering (19.00 – 21.00 uur) 

Zondag 21 juni Vaderdag 
 

Maandag 22 juni 
 

Kermis Oud-Zevenaar (alle kinderen vrij) 

Dinsdag 23 juni 
 

Studiedag (alle kinderen vrij) 

Woensdag 24 juni 
 

Start Portfoliogesprekken  

Donderdag 25 juni Martinus Magazine 11 uit 
 

 
 
 
 



Beste ouders en verzorgers, 
 
Sinds 11 mei is onze school weer open! Het was heel erg fijn om alle kinderen weer te zien en weer live met elkaar 
aan de slag te kunnen gaan. Iedereen houdt zich aan de regels en natuurlijk moeten we elkaar scherp blijven 
houden op het handen wassen en de 1,5 meter afstand bewaren (behalve tussen de kinderen onderling). Ook al is 
het nu nog voor 50%, dát de school weer draait geeft iedereen een fijn gevoel. 
Wanneer alles naar verwachting verloopt, mogen we vanaf maandag 8 juni weer allemaal tegelijkertijd naar school. 
Op dit moment zijn de richtlijnen van het RIVM nog niet afgerond en nog niet in protocollen voor het 
basisonderwijs verwerkt. Wanneer hierover meer bekend is, ontvangt u de informatie. Met het volledig weer naar 
school gaan, vervalt automatisch de ‘noodopvang’ op school. Wanneer u opvang nodig heeft voor- of na schooltijd 
anders dan waar u een contract voor heeft, dan kunt u dit het beste met Elmo-Kinderopvang rechtstreeks regelen. 
 
Op dit moment hebben wij nog twee leerkrachten die met ziekteverlof zijn. John Willemsen en Mendy Mom 
worden voorlopig nog door invalleerkrachten van het Personeelscluster Oost-Nederland vervangen. Meryem Sert 
zal waarschijnlijk tot de zomervakantie samen met Hanneke Polman groep 7-8 draaien. 
 
Jolanda Westendorp is al 11 jaar de administratieve kracht op onze school. Daarnaast is zij ook werkzaam op de 
Wissel en de Tamboerijn in Zevenaar. Jolanda heeft aangegeven dat drie scholen en twee directeuren toch wel 
wat veel van het goede is en zal per 1 juni alleen nog op de twee scholen in Zevenaar werkzaam zijn. Vanaf 1 juni 
komt Jolanda Schlief als nieuwe administratieve kracht op onze school werken. Haar werkdag is tot aan de 
zomervakantie de vrijdag. Vrijdag 5 juni is de eerste werkdag van Jolanda Schlief en zal Jolanda Westendorp voor 
het laatst bij ons zijn om Jolanda goed in te werken. Bij deze wil ik Jolanda Westendorp heel hartelijk bedanken 
voor het vele werk dat zij verzet heeft, het luisterend oor dat zij geboden heeft en haar positieve enthousiaste 
werkhouding. Heel veel succes en plezier op jouw twee andere scholen en we komen elkaar vast vaak tegen binnen 
LiemersNovum. 
 
Marian Uffing de interne begeleider heeft aangegeven met prépensioen te willen gaan en oorspronkelijk was het 
de bedoeling dat dit haar laatste schooljaar zou zijn. Door het corona-gebeuren is het allemaal wat ingewikkelder 
geworden en heeft Marian gelukkig aangegeven pas per 1 oktober te willen stoppen. De procedure binnen 
LiemersNovum is zo goed als afgerond. Bij het bekend maken van de groepsverdeling voor komend schooljaar en 
de koppeling van de leraren aan de groepen, zal ik ook aandacht schenken aan de nieuwe interne begeleider en 
de wijze van overdracht. 
 
 
Graag tot ziens!                                                                                                                                                              
Hartelijke groeten, Mandy van Ampting. 

 
 
Welkom   
Sil van Rennes en Fenna Peters in groep 1C (Roze)   
We wensen jullie een fijne start en hopen dat jullie het naar je zin gaan krijgen op onze school!    
  

  
 

 
 



Overig nieuws: 
Vakantierooster schooljaar 2020 -2021 

Herfstvakantie   17 oktober t/m 25 oktober 2020 

Kerstvakantie   19 december 2020 t/m 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 13 februari t/m 21 februari 2021 

2e Paasdag  5 april 2021 

Koningsdag  27 april 2021 

Meivakantie  1 mei 2021 t/m 9 mei 2021 

Hemelvaart   13 mei 2021 t/m 16 mei 2021 

Pinksteren  24 mei 2021 

Juni vakantie  19 juni t/m 27 juni 2021 

Zomervakantie  24 juli t/m 5 september 2021 

 
NB: op 21 september, 14 oktober, 2 april (goede vrijdag) en 26 april zijn er studiedagen gepland.  
De kinderen zijn dan vrij. 
 

 
 
 
 
Medezeggenschapsraad 

Beste ouders / verzorgers, 

Ondanks de bijzondere tijden waar we momenteel in leven, hebben we als Medezeggenschapsraad (MR) zo goed 

mogelijk ons best gedaan samen met school te blijven werken aan diverse onderwerpen. We willen u hierover 

graag informeren. 

Corona 

We zijn als MR samen met school opgetrokken om snel te kunnen acteren op de impact die Corona heeft en heeft 

gehad. Half maart, toen de school moest sluiten, eind april toen duidelijk werd dat onze school vanaf 11 mei weer 

mocht openen volgens een aangepast rooster en uiteraard ook bij de naar verwachting gehele openstelling van de 

school per 8 juni. We zullen dit blijven doen als de regels weer wijzigen. 

 

Vakantierooster 2020-2021 

Boven dit bericht staat het vakantierooster voor komend schooljaar vermeld. Hierin ziet u zien dat de mei-vakantie 

zal worden ingekort naar één week en de kermisweek een volledige vrije week zal zijn. We hebben als MR hierom 

gevraagd, naar aanleiding van de enquête die wij eind vorig schooljaar hebben uitgezet onder ouders/verzorgers. 

Een overgrote meerderheid van de ouders/verzorgers heeft toen aangegeven om achter het idee te staan om de 

meivakantie op deze wijze op te splitsen. We hebben deze vraag toen aan de directie voorgelegd en deze is positief 



beantwoord. Dit is voorlopig eenmalig. We gaan kijken hoe het bevalt. Als dit positief is zullen we zeker de opties 

bekijken of we dit ook andere schooljaren zo kan worden georganiseerd. 

 

Directievoering  

Eind vorig jaar werd duidelijk dat Carin Schepers niet zou terugkeren op onze school. Als MR zijn we vrijwel direct 

in het nieuwe kalenderjaar aan de slag gegaan met de vraag hoe wij de directievoering van onze school voor ons 

zagen. Al snel werd duidelijk dat er, zowel vanuit de ouder- als personeels-geleding van de MR, een sterke voorkeur 

was om Mandy van Ampting als directrice voor onze school te behouden. We zijn hierover met het bestuur van 

LiemersNovum en Mandy in gesprek gegaan. We hebben het bestuur van LiemersNovum gevraagd een interne 

procedure op te starten. Hiervoor waren een aantal belangrijke argumenten: 

- Allereerst wisten we wie we met Mandy in huis hadden, er is zowel met ouders als personeel een goede 
klik ontstaan gedurende de interim-periode. Een frisse wind met een duidelijke aanpak die bewezen past 
bij onze school. 

- Grote behoefte aan stabiliteit in directievoering. Een nieuwe directeur betekent een nieuw gezicht, 
inwerktijd en toch een (kleine) kans dat het niet werkt. Dat laatste wilden wij absoluut voorkomen. 

- Tenslotte zijn we overtuigd dat Mandy een aantal kwaliteiten bezit die onze school weer verder vooruit 
gaan helpen. Het verder ontwikkelen van EGO is daarin een hele belangrijke pijler. 

Het bestuur van LiemersNovum heeft zich bereid getoond hier in mee te gaan. Iets later dan gepland i.v.m. Corona 

hebben we half april met elkaar gesproken en heeft de benoeming plaatsgevonden. We zijn als MR hier erg content 

mee en hebben er vertrouwen in dat we met Mandy een bewezen capabele directrice hebben gevonden, die prima 

bij onze school past. 

 
                      

 
 
NB:  
De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van de stichting bestaat uit een actieve groep 

personeelsleden en ouders die op constructieve wijze samenwerkt met het College van Bestuur en de Raad van 

Toezicht van LiemersNovum. Gezamenlijk dragen ze bij aan goed onderwijs voor alle kinderen binnen de scholen 

van de stichting.  

Er zijn per 1-1-2021 vacatures binnen de GMR voor ouders en personeelsleden. 
De vacature is te vinden op pagina 6 van dit Martinus Magazine. 
 
 



Toetsing: 
U zult begrijpen dat door de Corona-tijd het een en ander is veranderd qua richtlijnen voor de afname van 

toetsen bij kinderen. Dat wil zeggen dat we het grootste deel van de (CITO-) toetsen pas na de zomervakantie 

zullen gaan afnemen. U ontvangt daarvan in het begin van het schooljaar een overzicht.  

Dat geldt ook voor de AMN-voortgangstoets voor groep 7. Deze wordt aan het begin van groep 8 afgenomen. 

Alle normeringen van de toetsen worden vanuit CITO én AMN aangepast. 

Omdat we nog geen uitsluitsel hebben over het houden van oudergesprekken in de school hoort u dat op een 

later moment. U wordt hierover via Social Schools. 

Na overleg binnen de Stichting en in het team delen wij nu alvast mee hoe het ‘toetsplaatje’ eruit gaat v.w.b. dit 

schooljaar:  

Weken Groepen Toets- / observaties 

   

24-25 
8 t/m 19 juni 

1 t/m 7 Looqin: 
Jaaroverdracht 
 

Idem 2 Signalering en observaties rekenen en 
lezen 
 

Idem 3 t/m 7 AVI-DMT en observaties 
 

 
 
 
Terug naar school: 
Na zes weken thuisonderwijs én twee weken vakantie, is op 11 mei de school weer open gegaan.  
Nikki en Emma uit groep Blauw, hebben een verslag gemaakt van de eerste schoolweken: 
 
Weer naar school: 
Het is heel fijn om weer naar school te gaan. 
Maar we zien helaas niet al onze klasgenoten. 
We zijn nu verdeeld in 2 groepen de A groep gaat Maandag en Donderdag naar school, de B groep Dinsdag en 
Vrijdag,  we gaan om de week woensdag naar school  
We moeten afstand houden van de juffen dat is best moeilijk. 
We moeten regelmatig onze handen wassen. 
De juffen moeten de tafels iets vaker schoon maken. 
We moeten ook van een andere deur naar binnen. 
Helaas mogen de ouders niet de school in. 
We gaan later naar buiten en naar binnen. 
Wij gymmen buiten dat is even leuk en even wennen want we hoeven niet onze gym kleren aan. 
 
Dit is geschreven door Emma en Nikki uit 4/5 blauw 
 

  
 
 
 



Nieuwe plein: 
 

 

  

 



 
 



Fotowedstrijd: 

‘Liemers in Beeld’ organiseert een fotowedstrijd.  (Let op: Insturen kan nog tot en met 31 mei a.s.!) 
 

 

 

Korfbalclinics: 
Leren korfballen? Zie hieronder meer informatie: 
 

   

 



 

 

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  
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