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MARTINUS MAGAZINE: maand januari 2020 

Belangrijke data 

Donderdag 19 december Kinderen om 12.00 uur vrij 

’s Avonds Kerstviering op school (via ‘Social 

Schools’ heeft u informatie ontvangen) 

Donderdag 19 december Martinus Magazine 5 uit 

Vrijdag 20 december Kinderen om 12.00 uur vrij 

Maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 

3 januari 2020 

Kerstvakantie 

Alle kinderen zijn vrij 

Maandag 6 januari Luizencontrole 

Woensdag 8 januari NME uitje voor alle groepen 3 

Woensdag 22 januari Start Nationale Voorleesdagen met een 
voorleesontbijt 

Dinsdag 28 januari Studiedag. Alle kinderen zijn vrij 
 

Donderdag 30 januari Martinus Magazine 6 uit 
 

 



Geachte ouders en verzorgers, 
 
December, de laatste maand van het jaar. De maand waarin we niet alleen afscheid nemen van het 
jaar 2019, maar ook de maand waarin we afscheid nemen van onze leerkrachtondersteuner Thijs 
Fleming en onze vaste invalleerkracht Gido Rooijakkers. Bovendien hebben we allemaal vernomen 
dat we afscheid gaan nemen van Carin Schepers als directeur van onze school. Graag wil ik Thijs en 
Gido bedanken voor hun inzet voor de kinderen van onze school. We gaan twee gedreven collega’s 
missen die altijd klaar stonden voor de kinderen, het team en de ouders. Dankjewel Gido en Thijs, 
alle goeds voor de toekomst gewenst. Over het afscheid van Carin wordt u na de kerstvakantie 
geïnformeerd. 

 Daar waar een deur dicht gaat, gaat er ook weer één open ….. 

Vanaf vandaag (donderdag) is Hanneke Polman weer op school. Welkom terug Hanneke, veel succes 
samen met Mendy Mom en de kinderen in groep 7-8. 

Na de kerstvakantie start Ruby Van Den Bergh als onderwijsassistente. Zij zal iedere dag 4 uur op 
onze school ondersteunende werkzaamheden verrichten. Van harte welkom Ruby! 

Voorlopig zal ik Carin Schepers blijven waarnemen als directeur. Wanneer er ontwikkelingen zijn op 
het gebied van de directievoering wordt u daar uiteraard direct van op de hoogte gesteld. 

 Dan wil ik graag alle ouders en verzorgers heel hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking en de 
betrokkenheid bij onze school. Samen maken we er deze prachtige, bruisende, EGO, kleurrijke school 
van! 

Fijne dagen en alvast een liefdevol 2020 gewenst! 

Hartelijke groet, Mandy van Ampting 

 

   

 

Welkom nieuwe leerlingen 

Ewoud Künne en Nynke Peters in groep 1A (geel)                                                                                          

Yara Soethout in groep 1B (groen)   

Duuk Staring in groep 1C (roze) 

We hopen dat jullie allemaal een fijne start hebben gehad en dat jullie je snel thuis voelen op onze 

school! 



Kleine impressie van ons sinterklaasfeest 
Om alle foto’s te bekijken, gebruik deze link: https://myalbum.com/album/tCAFi4Jq6ALq 

Wilt u deze foto’s a.u.b. niet delen op social media? 
 

 

 

 

Kerstdiner                                                                                                                                     
Donderdagavond 19 december wordt het jaarlijkse kerstdiner georganiseerd. De kinderen worden 
om 17.30 uur op school verwacht en om 19.00 uur gaan ze weer naar huis.   
Voor de ouders die zich hiervoor hebben aangemeld, wordt er, gedurende bovengenoemde tijd, op 
het plein een diner verzorgd. De opbrengst hiervan wordt besteed aan de aanschaf van een AED. 
(Met dank aan onze sponsoren ‘Thoen en Thans’, ‘Slagerij Appie van Uum’ en ‘Coop Zevenaar’) 
 

https://myalbum.com/album/tCAFi4Jq6ALq


                         

 
Fruit eten in groep 1-2-3                                                                                                                                  
Zoals vermeld in onze schoolgids, vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond leven én eten.  We 
verwachten dat dit uitgangspunt door ouders gedeeld wordt en daarom verzoeken we u om uw kind 
alleen gezond eten mee te geven: groente, fruit en/of brood. Dat betekent dus: géén snoep, 
priklimonade of suikerbevattende tussendoortjes, zoals bijv. koekjes. Let hierbij a.u.b. ook op de 
hoeveelheid eten wat wordt meegegeven. Daarnaast vragen we nogmaals om fruit en lunch mee te 
geven in bekers, bakjes of trommels. Hiermee beperken we de hoeveelheid (dagelijkse) afval.  

Hij doet het!                                                                                                                                                           
De eerste stap naar het realiseren van het nieuwe speelplein is gezet! Afgelopen week is er, bij de 
hoofdingang, een waterpunt gemaakt. Na een hoop graafwerk en leidingen leggen, kwamen er dan 
eindelijk de eerste druppels (drink-)water uit! In de avonduren heeft Hermi Zweers de boel nog mooi 
dichtgestraat. Hermi bedankt! 

  

 

 

 



Leerlingenraad 

Woensdag 11 december is de eerste vergadering van de leerlingenraad geweest. Voor dit schooljaar 
bestaat de leerlingenraad uit: Bart van Alst, Koen de Vries, Jary Janssen, Wesley Thus, Guus Weenink, 
Julia van Welij, Guus de Vries en Bodien Uffing. De kinderen zijn enthousiast aan de slag gegaan en er 
zijn mooie ideeën op tafel gekomen. Meester Thijs heeft de afgelopen periode met veel plezier de 
taak als begeleider van de leerlingenraad op zich genomen. Op korte termijn wordt bekend gemaakt 
wie deze taak van meester Thijs gaat overnemen.  
 

 
 
 
NME Activiteit groep 3 

Op 08-01-2020 om 09:00 uur gaan de groepen 3 naar NME Liemers, Verstersbos 2, Zevenaar voor de 
les “van Kippenvel tot Winterjas” 

Een medewerk(st)er van NME ontvangt de groep, verzorgt de inleiding en afsluiting en begeleidt 
tijdens het werken aan de opdrachten. De kinderen worden in groepjes van maximaal 7 ingedeeld en 
ieder groepje wordt begeleid door een ouder/stagiaire. Het zal ongeveer vijf kwartier in beslag 
nemen. 
 
Schaaklessen 

Na de kerstvakantie beginnen bij ons op school weer de schaaklessen.  Elke dinsdag en donderdag 

komt er een vrijwilliger na schooltijd schaken met de kinderen.  De tijden zijn van 14.15u tot 15.15u. 

De kinderen hebben dan eerst tijd om nog wat te drinken en te eten voor ze beginnen. 

Leerlingen vanaf groep 4 kunnen zich door een mailtje te sturen naar koen.egging@liemersnovum.nl 

Vermeld hierin je naam, geboortedatum en je groep. In de eerste week ná de kerstvakantie gaan we, 

mailto:koen.egging@liemersnovum.nl


bij genoeg aanmeldingen, direct beginnen. Leerlingen kunnen vrijblijvend een les meedoen en 

daarna beslissen of zij verder willen gaan met de schaaklessen.  

Van de leerlingen die mee gaan doen wordt verwacht dat zij gemotiveerd zijn en na schooltijd nog 

voldoende aandacht en rust hebben om een schaakles te volgen. 

 

 

 
Technoplaza zoekt vrijwilligers 
Technoplaza is het technieklokaal van onze stichting LiemersNovum. Ook de 
leerlingen van onze school uit de groepen 7 en 8 gaan hier 4x per jaar met 
veel enthousiasme naar toe. De leerlingen worden in het lokaal door 
vrijwilligers begeleid en maken in kleine groepjes een werkstuk. Technoplaza 
is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wellicht kunt u ons helpen of kent u 
iemand die dit wil. Technische ervaring is niet nodig. 
 
Het beeld dat leerlingen hebben van wetenschap en techniek wordt al op jonge leeftijd gevormd. Het 
beïnvloedt hun keuze in het voortgezet onderwijs, de vervolgopleiding en uiteindelijk hun 
beroepskeuze. Het is daarom belangrijk op jonge leeftijd leerlingen te stimuleren en hen enthousiast 
te maken voor wetenschap en techniek. Dat is nodig omdat de samenleving om een steeds grotere 
kennis van wetenschap en technologie vraagt.  
 
Wist je trouwens dat 75% van de leerlingen die nu op de basisschool zitten, later een beroep gaan 
uitoefenen met een techniek die nu nog niet bestaat? 
Een kleine 1500 leerlingen uit de groepen 7 en 8 (10 tot 12 jaar) maken bij Technoplaza zoveel 
mogelijk zelfstandig werkstukken. Zij hebben het werk voorbereid op hun eigen basisschool en alle 
materialen zijn in het lokaal aanwezig. De leerlingen komen of ’s ochtends of in de vroege middag en 



zijn zonder uitzondering zeer enthousiast en gemotiveerd. Er wordt gewerkt met 
handgereedschappen en eenvoudige machines. 
De kleine groepjes leerlingen worden begeleid door een vrijwilliger. Technoplaza hecht belang aan 
een fijne werksfeer. Het belonen van vrijwillige inzet vinden zij zeer belangrijk. Denk aan het 
verzorgen van een traditioneel kerstpakket, het versturen van een verjaardagskaart en het 
organiseren van een informatief bedrijfsbezoek met aansluitende borrel. 
 
Heeft u interesse of kent u iemand die interesse heeft? Neem dan contact op met Tom Teunissen 
(tom.teunissen@liemersnovum.nl) of Joost Grol (joost.grol@liemersnovum.nl).  
Natuurlijk bent u altijd welkom om een keertje te komen kijken. Technoplaza is gevestigd in het 
Liemers College Landeweer te Zevenaar (Industrieterrein 7Poort/Stationspoort 36) 
  
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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