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MARTINUS MAGAZINE MAART 2020 
 
Belangrijke data 
 

Donderdag 20 Februari Martinus Magazine 7 uit 

Vrijdag 21 Februari Optocht en aansluitend Carnavalsfeest op school 

Maandag 24 Februari t/m  
Vrijdag 28 Februari 

Carnavalsvakantie 

Maandag 2 Maart Luizencontrole 

Maandag 2 Maart Type-examen 

Dinsdag 3 Maart Techno Plaza Groep 6/7 

Maandag 9 Maart Bezoek Huis Bergh (Groep 1 t/m 5) 

Woensdag 11 Maart Techno Plaza Groep 7/8 

Donderdag 12 Maart Afscheid Carin Schepers 

Vrijdag 20 Maart Start Project GO: ‘Vieren en Herdenken’ 

Woensdag 25 Maart Studiedag ‘Liemers Novum’: kinderen zijn vrij 

Donderdag 26 Maart Martinus Magazine 8 uit 
 
 



Beste ouders en verzorgers, 
  
Nog net voordat het grote Carnavalsfeest losbarst en de vakantietijd aanbreekt ontvangt u dit Martinus 
Magazine. 
Heeft u al gezien hoe ouders de ramen van het speellokaal hebben beplakt en de school is versierd? 
Ik kan er echt van genieten dat Carnaval hier zo groots wordt aangepakt! 
  
De periode van portfolio besprekingen en adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs sluiten we ook net 
voor de vakantie af. 
Mooi om te zien hoe op deze school de kinderen actief betrokken worden bij de gesprekken. Het gaat 
tenslotte ook om hun eigen ontwikkeling. 
  
In het team zijn we al gestart met de eerste voorbereidingen voor het schooljaar 2020-2021. Dat lijkt 
misschien wat vroeg, maar wanneer alles ruim voor de zomervakantie in de steigers moet staan, is het 
goed tijdig te beginnen. Alle bevindingen van het team worden met de medezeggenschapsraad 
gedeeld zodat ook zij ruimte en tijd krijgen hun mening te vormen en advies- en of instemming te 
verlenen. 
  
Op 12 maart nemen we afscheid van Carin Schepers als directeur van deze school. 
In dit Martinus Magazine leest u haar persoonlijke stukje voor u als ouders en verzorgers. 
De kinderen nemen onder schooltijd afscheid en u bent van harte uitgenodigd om na schooltijd (14.00-
14.45 uur) Carin de hand te schudden en samen iets te drinken. 
  
Ik wens iedereen een hele fijne Carnaval en alvast een heerlijke vakantie! 
Alaaf! 
 

 
  
  
Hartelijke groet, 
 
 Mandy van Ampting 

Waarnemend directeur  
  
 
 

 
 
 
 



Welkom  
 
Jack Berendsen  in groep 1b (Groen)  
We hopen dat je een fijne start hebt gehad en dat jij je het naar je zin gaat krijgen op onze school!   
 

 
 
 

 
 
Afscheid van directeur Carin Schepers 
 
Om gezondheidsredenen en met pijn in het hart heb ik in december besloten om te 
stoppen als directeur op Brede School St. Martinus Oud-Zevenaar. Na drie operaties 
in twee jaar tijd en het door een lange perioden niet optimaal aanwezig kunnen zijn 
op school voelde het emotioneel ook steeds zwaarder. De periode van afwezigheid 
heeft mij doen beseffen dat deze functie in de toekomst teveel vraagt van mijn lijf en 
energie. Deze beslissing was niet makkelijk. Ik moet iets gaan loslaten wat ik het 
allerliefste deed.  
 
Sinds een aantal weken kijk ik de toekomst weer met vertrouwen tegemoet en ga mij 
richten op nieuwe uitdagingen.  Het was voor mij een genot om samen met het team 
de kar op Brede School St Martinus bijna 10 jaar te mogen trekken. Er staat een 
fantastisch team in een mooi gebouw met een prachtig concept in een geweldige omgeving. 
 
Ik heb 25 jaar met heel veel plezier gewerkt op deze school in een prachtig dorp. Eerst als leerkracht 
en remedial teacher, later kwam daar de functie van intern begeleider bij en de betrokkenheid van 
collega’s, ouders maar ook de buurt en de dorpsbewoners van Ooij en Oud-Zevenaar. De 
betrokkenheid van het dorp bij de jaaropening, Kerst, Pasen en carnaval om maar een paar dingen te 
noemen. We deden het samen. Dit maakte voor mij vooral het werken op een dorpsschool ook zo 
bijzonder. Wat was het fijn. Voor de toekomst blijven kinderen en onderwijs mijn passie. Ik weet dat 
waar een deur dicht gaat er anderen open gaan. Hier heb ik inmiddels alle vertrouwen in. 
 
Op 12 maart neem ik afscheid en draag ik het 
stokje officieel over. 
 
Ik wil iedereen uit Ooij en Oud-Zevenaar bedanken 
voor de fijne samenwerking. Wie weet komen we 
elkaar nog eens tegen. 
 
Carin Schepers 

 

 
 
 



Even voorstellen: 
 

Beste ouders/verzorgers,       

Mijn naam is Sterre Claassen, ik ben zestien jaar oud en woon in Zevenaar.  

Afgelopen jaar heb ik mijn mavo diploma behaald op het Liemers College.  

Ik doe nu de opleiding onderwijsassistent, deze opleiding volg ik bij het  

Astrum College in Velp. Buiten school geniet ik ervan om leuke dingen te  

doen met mijn familie, vriend, oppaskindjes en mijn vrienden. Bijvoorbeeld  

shoppen, lekker uit eten, naar feestjes gaan of dagjes weg. Samen met mijn  

familie en vrienden ben ik ook elke thuiswedstrijd bij De Graafschap te vinden.  

Ik ben nu bezig met mijn eerste jaar van mijn opleiding en kom dit jaar stage  

lopen hier op school. Mijn stage dagen zijn op maandag en dinsdag dit tot  

einde van het schooljaar. Ik kom hier op school stage lopen bij groep 1/2/3,  

ik ben blij dat ik hier mijn eerste officiële stage mag komen lopen als  

onderwijsassistent. Ik heb er zin in om er samen nog een gezellig en leerzaam  

schooljaar van te maken! 

 

 

 
 

 
Hoi hoi, ik ben Eefke DuBois en kom gezellig bij jullie 
op school stagelopen. 
Tot de zomervakantie ben ik iedere dinsdagmorgen in 
groep geel en vrijdagmorgen in groep roze. 
 
 

 

Hoi! Mijn naam is Renske Spaan, 19 jaar oud en ik kom uit Duiven. Op dit 

moment zit ik in het tweede jaar van de Pabo op de Iselinge te 

Doetinchem. Vanaf 4 februari kom ik stage lopen en zal ik het 

aankomende half jaar aanwezig zijn in groep 6/7. Als ik niet naar school 

of naar stage ga, werk ik bij de Jumbo, onderneem activiteiten met 

vrienden en volleybal ik graag. Ik kijk uit naar een leuke en leerzame 

periode hier op de Sint Martinus. Mochten er vragen zijn, dan mag u 

deze altijd komen stellen! 

 

 

 
 



Carnaval 
 
Vrijdagochtend 21 februari vieren we op school carnaval. 

De school is inmiddels al prachtig versierd door de ‘versiergroep’! 

 

       

De ‘traditionele’ optocht van onze school start de 21e rond 8.40 uur met een rondgang door Oud-

Zevenaar.  

De route van de optocht is als volgt: bij school, rechts een rondje St. Annaplein, oversteken naar de 

Leemkuilweg, Roosdom, Hofweg en via de Martinusweg weer naar school.  

Wij willen u vragen (indien mogelijk) of u zich op zou willen stellen langs de route. Breng gerust oma, 

opa, tante, oom, buurvrouw, etc. mee! Verkleed langs de route staan is natuurlijk helemaal super! Na 

de optocht vieren wij het carnavalsfeest verder in de school zonder ouders.  

NB: in school willen we geen confetti, wapens en ‘confettispuitbussen’. 

 

’s Morgens krijgen we bezoek van de (jeugd-)prins van Ooij en Oud-Zevenaar, alsmede van Stadsprins 

Boes en Jeugdprins Simon van Boemelburcht en hun gevolg. Uiteraard hebben Schoolprins Coen, 

Schoolprinses Lilianne en Adjudant Willem een belangrijke rol deze dag! 

Naast de prijsuitreiking, vindt er ’s morgens een optreden van de dansgarde van de ‘Nachtuulen’ 

plaats. Daarna kan de muziek aan en is er tijd en ruimte om met elkaar te hossen!  

Na de lunch wordt ‘Martinus Got Talent’ georganiseerd. Kinderen die hieraan mee willen doen, hebben 

zich hiervoor bij hun meester of juf opgegeven. 

Met vriendelijke groeten, de carnavalscommissie 

        
 
 



Terugkoppeling Medezeggenschapsraad (MR) 
 
Ouders en personeel kunnen via de MR invloed uitoefenen op het beleid van de school.  
De MR bestaat uit twee vertegenwoordigers van de leerkrachten (Koen Egging en Laura van der 
Poorte) en twee vertegenwoordigers van de ouders (Yvonne Schlief en Wouter de Ruiter).  
We praten mee met alles wat met de school te maken heeft zoals het schoolplan, onderwijsconcept, 
vakantierooster, formatieplan, zorgplan, veiligheid op school en financiën (begroting, jaarrekening). 
 
U kunt altijd aanschuiven bij onze vergadering (rooster staat in de jaarkalender), ons aanspreken of 
een mail sturen naar: mr.bredeschoolstmartinus@liemersnovum.nl 
 
 

 
 
 
In de vergadering van 27 januari hebben we de volgende onderwerpen behandeld: 

• Over de toekomstige directievoering op school zijn we in goed overleg met het bestuur van 
Liemers Novum. We proberen te sturen op een snelle, maar bovenal robuuste oplossing voor 
de toekomst. Eerst zal er een mooi afscheid georganiseerd worden voor Carin, daarna zal er 
meer duidelijk worden over de directievoering op onze school. 

• Mandy heeft ons meegenomen in de uitgangspunten en mogelijkheden voor de formatie van 
2020-2021. In de volgende vergadering zal de invulling concreet worden besproken met de 
MR. 

• We hebben gesproken over de realisatie begroting 2019 en de begroting 2020. De financiën 
van school zijn op orde. 

• Er zijn in 2019 een aantal audits gehouden. De resultaten zijn overwegend positief, met een 
aantal adviezen om te werken aan verbeteringen, welke worden geïntegreerd in het 
schoolplan. Het schoolplan (meerjarenplan 2020/2023) is opgeleverd en we hebben 
ingestemd met de basis van dit plan. Het schoolplan verdient nog verdere aanscherping en 
verdieping. De nieuwe directie zal dit oppakken. We zullen dit positief kritisch blijven volgen. 

 
Op 16 maart hebben we onze volgende vergadering.  
We zullen u informeren over de besproken onderwerpen. 
 
 
Vriendelijke groet, 
De Medezeggenschapsraad 
 
 
 
 

mailto:mr.bredeschoolstmartinus@liemersnovum.nl


Vernieuwing schoolplein 

We gaan beginnen: het schoolplein gaat op zijn kop! 

Twee jaar geleden zijn we begonnen met plannen maken. Kinderen, juffen, meesters, ELMO en de 

buurt; iedereen heeft meegedacht.  

Na de carnavalsvakantie beginnen de werkzaamheden. Er zijn twee grote klussen: 

- de speelheuvel op de plek van onze ‘vijver’, waar nu de keien liggen. 

 

- de speelbeek vanaf het schoolgebouw naar de sloot. Hier kun je met water spelen, 

met een pomp, watergeul en sluisjes. Ook de afwatering van een deel van het dak 

komt hier op uit.  

  

 

Langs de fietsenstalling komt een jeu-de-boules baan. Die wordt aangelegd door de 

ouderenvereniging uit de buurt.  

Wilt u meer zien? Loop even binnen, daar hangt de tekening op de wand van de gymzaal. 

 



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.  
Om een goede afspiegeling te hebben zou de voorkeur uitgaan naar ouders van kinderen uit de 
onderbouw.  
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 Mandy van Ampting (directeur a.i.). Zij zal 
ervoor zorgen dat de aanmeldingen worden doorgestuurd naar de secretaris (Marlies Baltus). 
 
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 
 



Overig nieuws: 
 
Word jij dit jaar 5 of ben je al ouder? Doe dan gratis mee met de Tulpencursus Hockey Instuif van 

Hockey Vereniging Zevenaar (HVZ), op Zaterdag 21 en 28 maart en 4 april 2020. Gedurende deze drie 

zaterdagen kun je van 9.30 tot 10.30 uur onder leiding van spelers van Dames 1 en Heren 1 kennis-

maken met hockey. Een stick is nog niet nodig, die kun je lenen van HVZ. 

Word je na de Tulpencursus lid, dan ontvang je een waardebon voor een gratis hockeystick van 

Veldman Sport. 

Meld je aan door een mail te sturen naar TC-jeugd@hvz.info  Voor meer informatie: www.hvz.info 

 

mailto:TC-jeugd@hvz.info
http://www.hvz.info/


              
  
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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