
              

Martinus Magazine augustus en september 2020 
 

Maandag 24 augustus De eerste schooldag 

De opening is dit schooljaar alleen voor de kinderen;  

‘We vliegen het nieuwe schooljaar in’ 
 

Maandag 31 augustus Start project GO! – Het heelal 

Start cursus typen 1e groep van 14.15 uur tot 15.45 uur 
 

Woensdag 2 september Start Ateliers 
GGD jeugdarts 

 

Maandag 7 september Start extra toetsweken 
Aansluitingstoets PO-VO van AMN voor groep 8 

Start cursus typen 2e groep van 14.15 uur tot 15.45 uur 

Ouderraadsvergadering 
 

Maandag 14 september 
 

Medezeggenschapsraadvergadering 
 

Woensdag 16 september Informatieavond van de Medezeggenschapsraad, de Ouderraad en 

het team (onder voorbehoud) 
 

Maandag 21 september Studiedag – alle kinderen zijn vrij! 

Het team gaat aan de slag met het EGO concept en wordt begeleid 
door Tweemonds. 

 

Donderdag 24 september Start muzieklessen in de groepen 4/5 
Martinus Magazine september/oktober komt uit. 

 

Maandag 28 september Deze week starten de keer-om-gesprekken. 
Coaching on the job door Tweemonds in de groepen; EGO concept 

GGD doktersassistente 
 

Dinsdag 29 september Laatste werkdag Marian Uffing (intern begeleider) 

 

Woensdag 30 september Start Kinderboekenweek 

Boekenmarkt (onder voorbehoud) 

 

 

  



Beste ouders en verzorgers, 

 
Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en nog in goede gezondheid is. 

We mogen bijna weer naar school. Wat heerlijk om weer te beginnen! 
 

Vanaf maandag 17 augustus zijn we met het team al druk op school bezig. De klaslokalen en de 

leerpleinen zijn ingericht en alle voorbereidingen voor het nieuwe jaar zijn getroffen. Aanstaande 
maandag kunnen we weer goed van start.  

Op maandag 24 augustus begroeten we graag uw kind(eren) op de normale tijd op school. 
In verband met de maatregelen om het Corona-virus zo min mogelijk te verspreiden is er dit 

schooljaar geen gezamenlijke opening met de ouders en verzorgers erbij. Wij openen het schooljaar 
later in de ochtend samen met de kinderen op het plein. 

Het is de bedoeling dat uw kind op de eerste schooldag op dezelfde wijze naar school komt of wordt 

gebracht zoals we dat voor de zomervakantie deden. In dit Martinus Magazine kunt u vinden op welke 
wijze wij als school verder omgaan met de richtlijnen van het RIVM.                                 

 
Ondanks de beperkingen die het Corona-virus met zich meebrengt gaan we er met z’n allen een 

prachtig jaar van maken! 

 
Graag tot ziens!                                                                                                                                                             

Hartelijke groeten, Mandy van Ampting 
 

 

Welkom en heel veel plezier op onze school!   

• Jasmijn Elfrink 

• Eelke Leenders 

• Jesper Leenders 

 
RIVM maatregelen – Corona-virus 

Wij volgen het nieuws met betrekking tot het Corona-virus op de voet om op een verantwoorde wijze 
ons onderwijs te kunnen verzorgen en de verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk te 

voorkomen.  

Voor het nieuwe schooljaar op een rijtje: 
- Alle kinderen gaan naar school. 

Wanneer kinderen (milde) klachten hebben, blijven ze thuis. Dit geldt ook voor kinderen tot 7 
jaar! Ook wanneer één van de gezinsleden Corona heeft blijft het kind thuis. U kunt uw kind 

afmelden in SocialSchools. 

- De hygiëne krijgt extra aandacht. Aan de kinderen wordt gevraagd regelmatig hun handen te 
wassen. De school zorgt voor voldoende zeep en handdoekjes zodat dit ook mogelijk is. Bij 

binnenkomst wordt in ieder geval aan de kinderen gevraagd de handen te wassen. Het is ook 
fijn wanneer u met uw kind bepreekt dat het regelmatig wassen van de handen nodig is. 

- Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit betreft zowel de teamleden als 
de ouders. Dit betekent dat er wel (hulp)ouders in de school mogen komen, maar dat wij 

geen activiteiten kunnen organiseren waar wij de anderhalve meter afstand niet kunnen 

realiseren.  
- De kinderen gaan zelfstandig naar binnen en zelfstandig naar buiten door dezelfde ingangen 

als voor de zomervakantie. Het is niet haalbaar om veel ouders in de school te hebben. 
Steeds moeten wij ons de vraag stellen: Kan deze activiteit zonder dat de ouders en 

verzorgers binnen de anderhalve meter van elkaar moeten komen?  



- De kinderen mogen weer trakteren met de verjaardagen. De traktaties dienen wel 

voorverpakt te zijn. Is uw kind in de zomervakantie jarig geweest dan kan met de leerkracht 
overlegd worden wanneer uw kind kan trakteren.  

 
In het Martinus Magazine leest u steeds welke activiteiten wel kunnen en welke activiteiten nog ‘onder 

voorbehoud’ zijn. Hier kijken we nog, al dan niet in overleg met de ouderraad en 

medezeggenschapsraad naar. Actuele zaken vermelden wij op SocialSchools. 
 

De ventilatie op onze school is op orde. Het systeem haalt de ‘schone lucht’ van buiten en blaast deze 
in de school. Ook kunnen er veel ramen open om te ventileren. Vanuit LiemersNovum worden alle 

scholen zorgvuldig gecontroleerd op het luchtsysteem. 
 

 

Hulp gezocht bij ateliers 
Welke (groot)ouders willen op woensdagmiddag van 12.30 tot 13.45 uur komen helpen bij de 

ateliers? Je helpt de leerkracht in de klas met de activiteiten. 
 

Wie heeft een specialisme in huis en wil daar op woensdagmiddag met een groepje kinderen mee aan 

de slag? Denk aan borduren, punniken, macramé, werken met naaimachine (en zelf 
meebrengen); hout bewerken en figuurzagen, werken met klei, gips, koken met een klein groepje (4), 

een sport, bv judo, atletiek of badminton (waarvoor de speelzaal of het kunstgrasveld groot genoeg 
is), computervaardigheden en allerlei andere creatieve uitingen waarmee kinderen aan de slag 

kunnen. Het kan zelfstandig met een aantal kinderen dat past of onder leiding van een leerkracht; het 
is fijn als je aangeeft wat je ziet zitten. 

 

Geef je op bij de leerkracht van de groep van je kind(eren) naam.achternaam@liemersnovum.nl, dan 
kijken we samen naar de mogelijkheden.  

 
 

Hulp gezocht voor de schoolbieb, hoofdluiscontrole, het versieren van de ramen en de 

ouderraad 
Wij zijn op zoek naar ouders die willen helpen bij de schoolbieb en het controleren van de kinderen op 

hoofdluis. Ook zou het fijn zijn wanneer er ouders helpen bij het versieren van de ramen en is er nog 
een vacature bij de ouderraad. Wanneer u interesse heeft of graag wat meer informatie wilt, dan kunt 

u mailen met de ouderraad; or.martinus@liemersnovum.nl 

Uw hulp wordt heel erg op prijs gesteld! 
 

 
Gym 

Dit schooljaar gymmen de kinderen van de groepen 4 tot en met 8 op de vrijdag in de gymzaal in 
Babberich. De kinderen gaan met de bus. Denkt u aan het mee laten nemen van de gymspullen en 

een handdoek? Het is de bedoeling dat de kinderen alleen hun handen en voeten wassen na de 

gymles.  
De gymlessen van groep 1 t/m 3 vinden op school in de speelzaal plaats. Wilt u hiervoor 

gymschoenen met witte zool en voorzien van naam aan uw kind meegeven? 
 

 

Chromebooks 
De nieuwe chromebooks voor de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 zijn er! Dit schooljaar krijgt ieder 

kind een ‘eigen chromebook’. Het chromebook wordt voorzien van de naam van uw kind, maar blijft 
wel op school. Wij vertrouwen er op dat ieder kind goed voor zijn eigen chromebook zorgt. Alleen 

wanneer er sprake is van écht onzorgvuldig gebruik gaan wij als school met u in gesprek om 
eventuele reparatiekosten door u te laten betalen. Mocht dit aan de orde lijken te komen dan wordt 

dit bijtijds met u besproken. U wordt niet onaangenaam verrast met een rekening vanuit school. 

We vragen aan alle kinderen van de groepen 6, 7 en 8 om oortjes mee te nemen, zodat iedereen ook 
met z’n eigen oortjes kan werken. Een voorwaarde is dat deze oortjes/hoofdtelefoon wel in de eigen 
cassette van uw kind past.   



ELMO-Kinderopvang  

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

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

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


