
   

           

 
Martinus Magazine september en oktober 2020 
 
 

Maandag 28 september Deze week starten de keer-om-gesprekken. 

John Willemsen jarig. 

 

Dinsdag 29 september Laatste werkdag Marian Uffing (interne begeleider) 

Groep 6/7 oranje naar Corona Borealis  
 

Woensdag 30 september Start Kinderboekenweek ‘En toen…….’ 

 

Donderdag 1 oktober 
 

Boekenmarkt – informatie in dit Martinus Magazine. 
Groep 8 – les van Bureau Halt over online veiligheid. 

 

Vrijdag 2 oktober 

 

Afscheid van Marian Uffing met alle kinderen. 

Maandag 5 oktober 
 

Dag van de leraar 
Voorlopige adviesgesprekken groep 8 

GGD doktersassistente 

Ouderraadsvergadering 
 

Dinsdag 6 oktober 

 

Voorlopige adviesgesprekken groep 8 

Maandag 12 oktober Coaching on the job – EGO concept (in plaats van 28 september) 

GGD – doktersassistente 
Groep 8 naar Technoplaza 

 

Woensdag 14 oktober Alle kinderen vrij  - studiedag voor het team 
 

Maandag 19 oktober -  

vrijdag 23 oktober 
 

Herfstvakantie 

  



Maandag 26 oktober Start project Wattsons lab van Slim Opgewekt – informatie in dit 

Martinus Magazine 
Start GO! project: Uitvindingen en ontdekkingen 

Groep 7 naar Technoplaza 

Hoofdluiscontrole 
 

Woensdag 28 oktober Start ateliers blok 2 
 

Donderdag 29 oktober 

 

Martinus Magazine oktober/november komt uit. 

Maandag 2 november Ouderraadsvergadering 
 

Vrijdag 6 november Start Mediamasters groep 6-7-8 
 

 

  
 

 
 
 

Beste ouders en verzorgers, 

 
Op dinsdag 29 september heeft Marian Uffing haar laatste werkdag als interne begeleider op onze 

school. Marian gaat per 1 oktober met prépensioen. Aangezien wij ons aan de RIVM maatregelen 
houden, nemen we op vrijdag 2 oktober alleen met de kinderen afscheid van Marian. Het zou heel erg 

leuk zijn wanneer u ook aandacht wilt schenken aan haar afscheid. Alles wat op donderdag 1 oktober 

voor Marian wordt bezorgd of wordt meegenomen naar school zullen wij in de speelzaal zetten en 
haar aanbieden op vrijdag 2 oktober. Alvast heel hartelijk bedankt! 

Marian heeft ook een bedankwoordje voor u geschreven dat u kunt vinden in dit Martinus Magazine. 
 



Ik wil Marian heel heel hartelijk bedanken voor haar inzet, liefde en energie voor de kinderen van 

onze school. Marian was ook mijn sparringpartner op de Brede School St. Martinus.  

Wij zullen haar zeker gaan missen! 

Ook bedanken wij Ruben de Vries en Rick Nass heel hartelijk voor hun bijdrage aan de ouderraad in 

de afgelopen jaren. In het laatste Martinus Magazine van vorig schooljaar hebben de (nieuwe) 
ouderraadsleden zich aan u voorgesteld. Het nieuwste ouderraadslid stelt zich in dit Martinus 

Magazine aan u voor. 

 
Misschien heeft u het al van uw kind vernomen. Vanaf dit schooljaar zijn de pauzetijden wat anders 
dan in de voorgaande jaren. De kinderen hebben ’s morgens een kwartier pauze waarin zij buiten 

kunnen spelen. Het eten en drinken doen zij onder een lesactiviteit.                                         
Tussen de middag is er een half uur pauze. In dit half uur eten en drinken de kinderen hun lunch en 

kunnen zij buitenspelen. Iedere dag heeft een kind 5 uur effectieve lestijd inclusief een kwartier pauze 

in de ochtend. Zo komen wij op 25 uur effectieve lestijd per week waarop het vakantierooster is 
afgestemd. De groepen gaan niet allemaal tegelijk naar buiten. Dit is ons vorige schooljaar toen het 

noodzakelijk was om ‘gescheiden naar buiten te gaan’ goed bevallen. De kinderen hebben meer 

ruimte en komen beter tot spel wanneer niet alle groepen tegelijkertijd buiten zijn. 

In dit Martinus Magazine vindt u een oproep voor biebouders, ook zijn wij nog op zoek naar extra 

hoofdluisouders. U kunt voor informatie of om u aan te melden mailen naar de oudervereniging van 

onze school; ov.martinus@liemersnovum.nl 

                                                                                                                                                       

Hartelijke groeten, Mandy van Ampting 

 

Hallo ouders van de Martinus, 

 

En dan is het toch zover; ik ga per 1 oktober afscheid nemen van het 
basisonderwijs omdat ik met prépensioen ga. 

Voor mij een hele grote stap; stoppen na 44 jaar basisonderwijs waar ik 
met hart en ziel voor ben gegaan. Maar vooral ook het stoppen hier op 

de Martinus. 

 
Ik heb de afgelopen 9 jaar hier een fantastische baan gehad als intern begeleider . 

Een baan waar je nauw samen werkt met collega’s, ouders en externen en daar genoot ik van.  
Hoe goed is het dat er daarnaast steeds meer ruimte is gekomen voor de eigenheid, de eigen talenten 

en de zelfontplooiing van kinderen en kinderen mee kunnen denken en praten waar het kan.   
Met een goede onderlinge samenwerking kom je het verst, daar ben ik van overtuigd. 

Met z’n allen streven naar Betrokkenheid én Welbevinden van al onze kinderen. 

 
Hartelijk dank ouders en kinderen voor de fijne jaren die ik bij deze kan afsluiten op de Martinus. 

En natuurlijk blijf ik het wel en wee van de Martinus op afstand volgen. 
 

Hartelijke groeten, 

en wie weet tot ziens. 
Marian Uffing 

 
 

Welkom en heel veel plezier op onze school! 

• Jelle de Leeuw in groep 8 

Gymschoenen 

Wij hebben het verzoek ontvangen om de kinderen niet meer met gymschoenen met zwarte zolen te 
laten gymmen in de gymzaal in Babberich. Wij begrijpen dat u misschien niet direct aan dit verzoek 

kunt voldoen, maar vragen u er vast rekening mee te houden. 
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En toen? 

 
Kinderboekenweek 2020 is dit jaar van 30 september tot 11 oktober. 

Het thema van dit jaar is "En toen?" We gaan tijdens deze periode terug in de tijd! 
Op donderdag 1 oktober willen we de jaarlijkse boekenruilmarkt organiseren. 

Vanwege de beperkende Corona maatregelen gaat het dit jaar onder schooltijd plaatsvinden. Kinderen 

mogen die dag de boeken (en evt. een kleedje) die ze graag willen ruilen met elkaar, meenemen.  
Van 13.00-14.00 uur gaan de kinderen dan op boekenjacht!  

Ze hoeven die dag dus geen geld mee te nemen. 
 

 
Schoolplein 

 

De opening van het schoolplein stond op de planning voor 7 
oktober 2020. Deze opening gaat helaas niet door i.v.m. 

Corona. Wij verplaatsen het richting mei want we willen het 
plein graag samen met de ouder en verzorgers openen. 

 

In de tussentijd gaan juf Karen, meester Koen, Hermi Zweers 
(vader van Harm en Teun) en Martijn Grisel (vader van Feline 

en Veerle) door om het schoolplein nog beter en leuker te 
maken. 

 
Binnenkort komt er een mooie speelboom en een glijbaan bij 

de speelbult; ook gaan we de tuinen nog aanpakken. 

 

 
 
 

Biebouder gezocht 

 
Op onze school hebben we een mooie schoolbieb waar kinderen drie keer in de week terecht kunnen 

om een boek te lenen. Deze schoolbieb werkt samen met Bibliotheek Zevenaar en heeft inmiddels een 
mooie collectie boeken. Ieder uitleenmoment zitten er twee biebouders klaar voor de kinderen. 

We zoeken voor de woensdag van 8.30- 9.15 uur een nieuwe biebouder. 

 
Wat zijn je taken? 

Het innemen en uitlenen van de boeken.  
Zorgen dat de schoolbieb er netjes uit blijft zien. 

Kinderen begeleiden om een passend boek te vinden. 

Kortom, een mooie start van de dag samen met onze kinderen! 
 

Daarnaast kunnen we een reserve biebouder gebruiken voor de overige uitleenmomenten. Dit is op 
maandag, woensdag en vrijdag van 8.30- 9.15 uur. 

 
Heb je interesse? Meld je dan aan via    ov.martinus@liemersnovum.nl 
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Nieuw lid van de oudervereniging 

 
 

Mijn naam is Kim Wijgerse. Moeder van Thijmen (groep 6, oranje) en 
moeder van Nynke (groep 2, groen). Ik ben dit nieuwe schooljaar 

gestart als lid van de ouderraad.  

  
Ik heb mij aangemeld, omdat het mij een leuke manier lijkt om zo 

betrokken te zijn bij school. 
  

Mijn eerste vergadering voor de ouderraad heb ik er inmiddels op zitten 
en heb ik, ondanks de gekke tijd waarin we zitten, ontzettend veel zin 

om samen met de andere leden van de ouderraad en school mijn 

bijdrage te leveren bij de activiteiten die worden georganiseerd. 
  

 
 

Wij starten met het programma duurzaamheid en verwelkomen de Wattsons! 

 
Wij gaan voor duurzaam! 

Onlangs hebben we in samenwerking met Slim Opgewekt 84 zonnepanelen en energiezuinige 
ledverlichting gekregen. Maar bij verduurzaming gaat het niet alleen om de technische maatregelen, 

de educatie over duurzaamheid is minstens zo belangrijk. De kinderen van nu zijn de toekomst en zij 
krijgen immers het meest te maken met klimaatverandering. Daarom doet de school mee aan een 

educatief bewustmakingsprogramma over duurzaamheid: Wattsons lab! 

 
Wattsons laboratorium wordt geopend! 

Maandag 26 oktober is de opening van het Wattsons lab. In het 
lab kunnen kinderen alles ontdekken over afval, eten, water en 

energie. De Wattsons zijn slimme onderzoekers en komen dan 

langs om het lab te openen. Ze weten hoe je goed omgaat met de 
aarde en gaan alle klassen zonne-energie op een leuke manier 

uitleggen.   
 

De Wattsons schakelen de hulp in van de kinderen 

Alle klassen ontvangen van tevoren een videoboodschap van De 
Wattsons waarin ze de kinderen om hulp vragen. Ze zijn erachter 

gekomen dat de zonnepanelen op de school niet goed werken. De 
geheime code computer geeft aan dat er codes ingevoerd moeten 

worden om de zonnepanelen weer goed te laten werken. Maar nu 
is verstrooide Wattson de codes kwijtgeraakt! De kinderen kunnen 

de Wattsons helpen door de codes te vinden die verstopt zitten in 

de lab-opdrachten.  
 

Lab-opdrachten van de Wattsons 
Voor de 3 daar opvolgende weken gaan de kinderen aan de slag 

met allerlei proefjes en opdrachten over duurzaamheid in het lab 

en in de klas. Daarnaast maken alle kinderen een duurzame wens. 
Hoe ziet de school of zelfs de wereld er over 15 jaar uit? Ook 

krijgen ze meer informatie over het Energiescherm wat in de 
school hangt. Hier is de opwek van de zonnepanelen op 

kindvriendelijke manier te zien.  
 



Feestelijke afsluiting Wattsons lab 

Op vrijdag 13 november van 13.00 – 13.45 uur komen de Wattsons 
hoogstpersoonlijk langs voor een feestelijke afsluiting om de code weer te 

activeren. We zien natuurlijk dan pas of dat lukt! De duurzame wensen die de 
kinderen van tevoren hebben gemaakt worden tijdens de finale in een 

tijdcapsule gestopt en in de grond begraven. Over 15 jaar wordt gekeken of 

het uit is gekomen! 
 

Bekijk hier de video van het Wattsons lab 
https://www.youtube.com/watch?v=cob350o0NjI 

Kijk voor meer informatie over verduurzaming op www.slimopgewektscholen.nl  
 

 

 
De Stagiaires en Stagiairs stellen zich voor 

 
 

 

Beste ouders/verzorgers,  
Ik wil me graag even voorstellen!  

Mijn naam is Nick Kluin en ik ben 24 jaar oud. Ik ben derdejaars 
pabostudent op Iselinge Hogeschool in Doetinchem. Ik ben het hele 

schooljaar iedere maandag en dinsdag groep 4/5 B (rood). Mijn hobby’s 
zijn voetballen, zwemmen en reizen. Ik heb er heel veel zin in om de 

komende periode aan de slag te gaan.  

 
Groetjes Nick   

 
 

 

 
 

 
Mijn naam is Delano Lodewijk, ik ben 18 jaar en ik ben derdejaars 

onderwijsassistent. Vanaf 3 september 2020 zal ik bij de groepen 6/7 elke 

donderdag en vrijdag komen assisteren. Deze stage duurt tot 29 januari 
2021. Tijdens deze stage hoop ik veel te leren. Ik heb er hartstikke veel zin 

in!  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Mijn naam is Tom Verweijen en ik ben 20 jaar oud. Ik studeer voor 
leerkracht op Iselinge Hogeschool in Doetinchem en ben tweedejaars 

student. Elke maandag en donderdag ben ik te vinden in groep 1/2/3 
geel en dit zal zijn t/m januari. Ik kijk uit naar dit leerzame schooljaar 

samen met het team, de leerlingen en de ouders.  
 

 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cob350o0NjI
http://www.slimopgewektscholen.nl/


 

 
Hallo! 

Mijn naam is Sanne Lukassen. Ik ben 23 jaar en woon in Aerdt. 
Ik ben 1e jaar deeltijd van de Pabo in Doetinchem. Ik zal de dinsdagen 

t/m begin 2021 aanwezig zijn in groep 6/7 (oranje). Ik heb er heel veel 

zin in en al een goede en fijne start gemaakt.  
 

Iets meer over mezelf: 
Ik ben momenteel 2 dagen werkzaam als onderwijsassistent in een 

taalschakelklas in Lochem met nieuwkomers. Ik doe dit met erg veel 
plezier en vind het heerlijk om hiernaast aan mijn toekomst te werken en 

dus de pabo te doen. Ik vind het belangrijk om vrolijk en positief te zijn 

en dat naar anderen over te dragen. 
Ik volleybal en kan me helemaal verliezen in mijn hobby fotografie.  

 
 

 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 
Hierbij wil ik mijzelf even voorstellen. Ik ben Esmée van den Bor, 18 

jaar en woon in Zevenaar. Op dinsdag loop ik stage bij John in groep 
6/7. Tot eind januari loop ik hier stage. Ik ben eerstejaars student Pabo 

op Iselinge Hogeschool in Doetichem. Hiervoor heb ik mijn havodiploma 

gehaald. In mijn vrije tijd heb ik een baantje en pas ik wel eens op.  
Ik hoop dat het een leuke en gezellig tijd wordt en dat ik veel kan leren 

over het basisonderwijs.  
Als u vragen heeft aan mij kunt u deze altijd stellen. 

 

Esmée van den Bor  
 

 
 

 

Hallo! Mijn naam is Anniek ten Buuren. 
Ik ben tweedejaars pabo student aan Hogeschool Iselinge in 

Doetinchem. 
Ik heb het geluk dat ik deze periode stage mag lopen in groep 1/2/3 

roze. Ik zal iedere week op vrijdag aanwezig zijn in deze groep.  
 

 

 
Van ELMO-KINDEROPVANG 

  
Hallo allemaal, 

 
Wat was het een bijzondere zomervakantie. Het BSO lokaal werd grondig schoongemaakt omdat na 

de zomervakantie het lokaal wordt gedeeld met groep 8. 

 
 

  



De BSO was tijdens deze zomervakantie in Herwen. Wij hebben 

daar genoten van het spelen op het speelplein van Basisschool 
"Sprankel", wandeling naar de kinderboerderij, gespeeld in de 

verkoelde gymzaal met bal- en hoepelspelletjes en hebben we 
heerlijk geknutseld.   

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Nu de zomervakantie bijna voorbij is hebben wij samen met Juf Hanneke én Juf Mendy van groep 8 

het lokaal ingericht. Het is natuurlijk even wennen allemaal voor iedereen maar samen maken wij er 
iets moois van! 

 
Een blik in de groep!  

 
Fijn dat jullie er weer allemaal zijn!   

Wij hebben er zin in! 

 
Lieve groetjes,  

Team BSO 
Daniëlle en Machteld 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



Van Natuur- en Milieu educatie (NME): 

 
45 jaar NME 

 
Het is feest! We bestaan 45 jaar, waarvan 30 jaar voor onze buurgemeenten. Het 

feestelijke evenement houden jullie nog van ons tegoed vanwege de huidige 

ontwikkelingen m.b.t. corona.  
 

Maar wat gaan we dan wel doen? We gaan volop de pers opzoeken en we 
willen jullie daar graag actief bij betrekken. Zo zouden we het heel bijzonder 

vinden als alle scholen namens de leerlingen en leerkrachten de gemeente 
Zevenaar willen bedanken voor 45 jaar Natuur- en Milieu Educatie. Helpen 

jullie mee?  

  
Persoonlijke verhalen 

Verder willen we via social media en in de krant persoonlijke verhalen 
plaatsen van leerlingen, leerkrachten en vrijwilligers met daarin hun mooiste 

herinnering aan NME. Heb jij of ken jij iemand met een bijzonder verhaal 

en/of zou je geïnterviewd willen worden hiervoor?  
Stuur dan een e-mail naar info@nmeliemers.nl o.v.v interview jubileum. 

 
 

 
 

 

Muziek 
 

 
 

De Muziekspeeltuin (4 – 5 jaar)  

Een muzikale ontdekkingsreis voor kleuters 
 

Muziek geeft plezier en draagt bij aan de ontwikkeling van 
het kind. Daar kun je dus niet vroeg genoeg mee beginnen.  

In de muziekspeeltuin komen kinderen op een speelse 

manier in aanraking met onder andere ritme, maat en 
melodie.  

Ze maken een muzikale ontdekkingsreis door te zingen, te 
spelen op instrumenten, te improviseren, te dansen en te 

luisteren naar muziek.  
Zo wordt de creativiteit en het muzikale gehoor ontwikkeld.  

 

De Muziekspeeltuin sluit naadloos aan op de beleveniswereld 
van kleuters!  

 
 

Docent  : Laurien Kuster 

Start cursus : 6 oktober 2020 
Dag/tijd : dinsdag, 15.15 uur  

Locatie  : Het Musiater, Zevenaar  
Aantal lessen : 10 lessen van 45 minuten 

Prijs                 : € 88,-  
 

 

 
 

 

mailto:info@nmeliemers.nl

