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Deze nieuwsbrief verschijnt aan het einde van iedere maand. 
 
 

Donderdag 31 oktober Martinus Magazine 3 
 

Vrijdag 1 november Laatste dag van juf Marion in groep 4/5. 

 

Woensdag 6 november Stakingsdag. Onze school blijft open. Eerste 
werkdag van juf Erica in groep 4/5. 
 

Vrijdag 8 november Start week van de mediawijsheid groep 6-7-8. 
 

Dinsdag 12 november Manifestatie P4L voor alle groepen:            

13.45-15.15 uur   
U bent allen van harte uitgenodigd! 

Vrijdag 15 november  Afsluiting week vd mediawijsheid groep 6-7-8. 
 

Maandag 18 november MR vergadering 
 

Dinsdag 19 november Groep 6/7 naar Technoplaza. De kinderen 
komen met de fiets naar school. 

 

Donderdag 28 november Groep 7/8 naar Technoplaza. De kinderen 
komen met de fiets naar school. 

 

Donderdag 5 december Sinterklaasfeest op school 
 

Vrijdag 6 december Studiedag. Alle kinderen zijn vrij 

 



Beste ouders en verzorgers, 

 
Op woensdag 6 november is er een onderwijsstaking gepland. Ondanks dat wij als team ons erg 
zorgen maken over met name het toenemende lerarentekort, staken wij niet en is de school open.  

Wij willen op deze woensdag wel aandacht besteden aan de problematiek die speelt in het vinden van 
de juiste leraren, het achterblijven van het salaris op het salaris van de leraren in het Voortgezet 
Onderwijs en de ervaren werkdruk. De wijze waarop wij hier aandacht aan gaan besteden, ervaart u 

op woensdag de 6e 😊  

Op vrijdag 1 november nemen wij als school afscheid van Marion Snijder. Marion heeft dit schooljaar 
Erica Welling vervangen in de groepen 4-5. Bij deze wil ik, namens het team Marion heel hartelijk 
bedanken voor haar inzet voor de kinderen en de school en niet te vergeten haar collegialiteit binnen 
ons team. Vanaf woensdag 6 november staat Erica in de groepen 4-5. Op woensdag en donderdag 

om de week staat zij in groep 4-5 blauw. De andere donderdag staat Laura van de Poorte voor deze 
groep. Op vrijdag staat Erica in groep 4-5 rood.  

Op vrijdag 20 december werkt Thijs Fleming voor het laatst op onze school. Thijs is nu in zijn tweede 

jaar als leerkrachtondersteuner op onze school aan het werk. Aangezien Thijs is verhuisd naar 
Waalwijk en het best erg ver is om iedere dag fit in Oud-Zevenaar te verschijnen, heeft hij een baan 
dichter bij huis gezocht en ook gevonden. In dit Magazine heeft Thijs een persoonlijk stukje 
geschreven. Ook Thijs alvast heel hartelijk bedankt. We hopen nog twee maanden van je inzet te 

mogen genieten. Binnenkort zal de vacature voor een onderwijsassistent (0,6 fte) voor onze school 
worden uitgebracht.  

Op dinsdag 12 november is de Manifestatie van Projects 4 Learning. Ik hoop u allen te ontmoeten. 

Graag tot ziens!  
                                                                                                             
Hartelijke groeten, Mandy van Ampting. 
 

 
 
 
 

 

  



Donatie aan Stichting Vrienden St Martinus: 

Op dinsdag 8 oktober vond de uitreiking van de Rabobank Clubkas Campagne plaats. Stichting 
Vrienden St Martinus was hierbij aanwezig. Wat een verrassing toen wij de envelop open mochten 
maken! Een geweldige bijdrage hebben wij mogen ontvangen: 
  

€ 1164,80      
  

Heel veel dank     aan alle mensen die hun stem aan Stichting Vrienden St. Martinus hebben gegeven. 
Het doel, een #AED in Oud-Zevenaar, komt hiermee al een stuk dichterbij! 

Hartelijke groeten, 
 Petra Roelofs, Judith Bronkhorst, Audrey Jeurissen 

 

 

Afscheid Meester Thijs: 

Zoals een aantal ouders en leerlingen weten ben ik in de zomervakantie gaan samenwonen in 

Waalwijk, maar ik wilde wel heel graag blijven werken op St. Martinus. Dit betekende dat ik 

doordeweeks elders ging slapen zodat ik mijn werkzaamheden kon blijven voortzetten. In de loop van 

het schooljaar vroeg ik mij steeds meer af of ik hier heel gelukkig van werd. Het werken bleef leuk 

maar het verblijf in een B&B en het reizen begon mij steeds meer tegen te staan.  

Een aantal weken terug ben ik getipt voor een vacature bij MET Praktijkonderwijs in Waalwijk. Hier 

heb ik dan ook een gesprek gehad en ben daar ook aangenomen per 1 januari. Dat betekent dat ik 

deze school ga verlaten. Ik ga de school, de leerlingen, het contact met de ouders en mijn collega's erg 

missen. Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen dat ik heb gekregen. Ik kan dan ook met warme 

gevoelens terugkijken op mijn periode op Brede School St. Martinus.  

Wie weet tot ziens en bedankt voor alles.  

Thijs 

  



Stagiaires stellen zich voor:  

Ik ben Jill Kroesen-Dijks (33 jaar) en aankomend half jaar loop 

ik iedere maandag in de onderbouw stage. Ik ben tweedejaars 

student aan de Hogeschool Iselinge te Doetinchem. Naast dat 

ik studeer om leerkracht te worden, ben ik 2 dagen in de week 

werkzaam als onderwijsassistent in groep 3. Zoals mijn naam 

misschien al doet vermoeden ben ik getrouwd. Ik heb 2 

dochters van 11 en 9 jaar en een bonus dochter van 24 jaar.  

Mijn hobby’s zijn lezen en spelletjes spelen. Ik heb er in iedere geval zin in om er een leerzaam en 

gezellig half jaar van te maken.  Mochten er vragen zijn kom gerust naar mij toe. Groeten Jill Kroesen-

Dijks 

Mijn naam is Senne Rutjes. Ik ben derdejaars student op Iselinge 

Hogeschool (PABO) en mag dit schooljaar iedere maandag en dinsdag 

helpen in groep 1/2/3, bij de roze klas. Ik ben 20 jaar oud en kom uit 

Didam. Naast het voor de klas staan vind ik het leuk om met vrienden leuke 

dingen te doen en te reizen. Ook voetbal ik bij DVC´26, in Didam.  Ik heb 

voordat ik hier kwam twee jaar stage gelopen op verschillende 

basisscholen in de regio. Het mooie aan het onderwijs vind ik dat ik 

kinderen zie groeien in hun ontwikkeling, dat ieder kind zichzelf kan zijn en 

dat ieder kind anders is. Ik vind het belangrijk dat kinderen, net als ik, 

iedere dag met plezier naar school komen. Ik ga vol enthousiasme dit jaar 

in en hoop er een mooi schooljaar van te maken. Mocht u nog vragen                                                            

hebben, kunt u mij altijd aanspreken! 

 

Hallo allemaal, mijn naam is Esther Vink-Tiemissen. Ik heb drie kinderen, ben 

getrouwd en woonachtig in Zevenaar. Sinds kort ben ik gestart als eerstejaars 

leerling met de 2-jarige deeltijd PABO op Saxion in Deventer. Gedurende een 

aantal maanden loop ik stage in de onderbouw groep 1 t/m 3 (geel). In ben 

dol op wandelen, cultuur, natuur en creatief bezig zijn (schilderen). Ik heb er 

heel veel zin in en hoop op een leuke en leerzame tijd! Mocht je nog vragen 

hebben, spreek me dan gewoon even aan in de gang. Tot ziens! Groetjes 

Esther   

 

  



Hallo allemaal!  

Mijn naam is Vera van Halteren, ik ben 20 jaar en ik woon sinds 3 jaar in 

Zevenaar. Ik zit op school in Arnhem, het Rijn IJssel. Ik volg de opleiding 

onderwijsassistent en zit momenteel in het 2e jaar. De opleiding is leuk, 

maar het kunnen werken met kinderen is het allerleukst. Ik loop stage in de 

Rode klas, groep 4/5, bij juf Fleur!  

Naast mijn opleiding heb ik een bijbaantje in de horeca. Ik hou ervan om 

naar verschillende concerten te gaan, ook vind ik het leuk om samen met 

mijn vriendinnen te shoppen en heel veel te kletsen. Dank je wel voor het 

lezen & misschien wel tot snel! 

 
 
Hallo allemaal! 
 
Mijn naam is Michelle Polman. Ik ben 20 jaar en woon in Zevenaar.  
Ik studeer aan de pabo op Iselinge Hogeschool te Doetinchem. Dit schooljaar 
mag ik, op maandag en dinsdag, stagelopen op het St. Martinus! U zult mij 
zien bij groep 4/5 rood en 4/5 blauw. 
 
In het weekend ben ik veel te vinden bij dansschool Vida Studio’s in 
Zevenaar. Hier dans ik zowel latin als ballroom. Daarnaast ben ik gek op 
gamen, fotograferen en vind ik diamond painting erg leuk om te doen.   
 
Ik verheug mij op dit schooljaar bij het St. Martinus en hoop u binnenkort te zien! 
 
 
 
  



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. We hopen met deze activiteit aan het initiatief tegemoet 

te komen: 

 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. 

 10 lessen, startend op woensdag 5 februari. Kijk gauw op de flyer voor meer informatie. En 

kinderen van de Martinusschool krijgen 50% korting!                                            Geef je snel op! Je 

kunt je inschrijven via de website van www.liemerskunstwerk.nl/ muziekschool/ cursussen 

(helemaal achteraan) 

 

 

http://www.liemerskunstwerk.nl/


Kinderen horen thuis en als dat niet kan, zo thuis mogelijk: 

Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien, in hun eigen gezin. Dat vinden we allemaal toch? 

Maar soms kunnen kinderen voor een korte of langere tijd niet thuis wonen. Door uiteenlopende 

redenen. Voor deze kinderen zoekt entrea lindenhout een plek in een pleeggezin. Een gezin, waar 

ze in een gewone gezinssituatie terecht kunnen, waar ze zich thuis voelen en kunnen opgroeien. 

Voor een paar maanden, een paar jaar maar bijvoorbeeld ook voor één of twee weekenden in de 

maand, of twee dagen in de week. En het liefst in hun eigen omgeving. Zodat ze hun eigen 

vriendjes houden en hun eigen school of sportclub kunnen blijven bezoeken. Kun jij een plekje 

bieden? 

Wat doet een pleegouder? 

Als pleegouder vang je kinderen of jongeren op die vaak al veel hebben meegemaakt. Je biedt ze 

een stabiele basis waar ze (tijdelijk) mogen opgroeien. Tot ze weer teruggaan naar hun ouders, of 

zelfstandig gaan wonen. Ook deel je de opvoedtaak met de ouders, of het pleegkind nu tijdelijk of 

voor langere tijd bij je verblijft. De inzet is dat de eigen ouders de opvoeding weer op zich nemen 

als dat kan. In je pleegouderschap krijg je ondersteuning en begeleiding van een 

pleegzorgbegeleider.  

 

Wil jij pleegouder worden of meer informatie over pleegzorg? Kijk dan eens op 

www.ikwilpleegouderworden.nl en bezoek een informatieavond. Het kan zomaar voor een kind uit 

jouw buurt zijn. 

 

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 (site) info@elmo-kinderopvang.nl (mail) 
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