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Maandag 26 oktober 

 

Vanaf deze week: 

GO! – Uitvindingen en ontdekkingen! 
 

Vrijdag 30 oktober  Vanaf vandaag werken we met een nieuw gymrooster. 
De kinderen van groep 6/7 aqua starten met de gymles. Zij gaan 

om 8.15 uur met de bus. De kinderen van groep 6-7 oranje 

kunnen op de gewone tijd op school komen.  
 

Maandag 2 november 

 

Ouderraadsvergadering 

 

Woensdag 4 november 

 

Voorleeswedstrijd 

De winnaars van de groepen 6-7-8 lezen voor aan de hele school 

 

Vrijdag 6 november Start Mediamasters groepen 6-7-8 

 

Maandag 9 november 
 

Dode-hoek-les groepen 6-7-8 

Woensdag 11 november 

 

Jet Jansen (interne begeleider) jarig 

 

Vrijdag 13 november Finale Wattsons Lab – Slim Opgewekt! 

 
Finale Media Masters groepen 6-7-8 

 

Maandag 23 november  Medezeggenschapsraadvergadering 
 

Vrijdag 27 november 

 

Pietengym – de kinderen van de groepen 1-2-3 en 4-5 gaan met de 

bus naar de gymzaal in Babberich. De andere groepen hebben deze 
dag geen gym in de gymzaal. 

 

Vrijdag 4 december  
 

Sinterklaasviering 

Maandag 7 december Ouderraadsvergadering 

 

  
 



Beste ouders en verzorgers, 

 
Op vrijdag 2 oktober heeft Marian Uffing afscheid genomen van alle kinderen van de school. Wat u  

meegegeven, gestuurd of gebracht heeft voor Marian, hebben we op die dag ook aangeboden.       
Het was een fantastisch mooi afscheidsfeestje. Heel hartelijk bedankt hiervoor! 

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

 
Een hele fijne mededeling: Afgelopen maandag en vandaag zijn de kinderen door de ouders van de 

hoofdluisgroep gecontroleerd en er is geen luis gevonden in de school, hoera! 
 

Net voor de herfstvakantie heeft u het bericht ontvangen dat wij per 1 februari 2021 verder gaan met 
Zonnekinderen als aanbieder van Kinderopvang op onze locatie. Ik houd u op de hoogte van de 

ontwikkelingen. 

 
Vanaf vrijdag 30 oktober zal Kevin Krechting niet meer de vaste leerkracht op de vrijdag in groep 6-7 

oranje zijn. Kevin gaat deze dag terug naar de Franciscusschool waar hij ook de andere dagen van de 
week werkt. In groep 6-7 oranje komt iedere vrijdag Karin Otter-Leppen. Karin is een leerkracht van 

het Personeelscluster Oost Nederland (PON) en heeft veel ervaring in de bovenbouw. 

De gymtijden hebben we aangepast zodat John Willemsen aan de beide groepen 6-7 gym kan geven. 
Groep 6-7 aqua vertrekt vanaf morgen (vrijdag 30 oktober) om 8.15 uur met de bus om als eerste te 

gaan gymmen.  
Bij deze wil ik Kevin hartelijk bedanken voor de vrijdagen dat hij op onze school heeft gewerkt en 

Karin van harte welkom heten op de Brede School St. Martinus. Kevin komt nog afscheid nemen van 
de kinderen van groep 6-7 oranje. 

 

                                                                                                                                                       
Hartelijke groeten, Mandy van Ampting 

 

 
Beste ouders van de Martinus, 

 

Het is helaas niet mogelijk iedereen persoonlijk te bedanken, 
daarom wil ik graag nog 1x  gebruik maken van het Martinus Magazine. 

Wat een geweldig afscheid heb ik gehad op 2 oktober! 
Ik kijk met erg veel plezier terug op die dag waarop ik enorm in het 

zonnetje ben gezet. 
 

Wat hebben collega’s, ouders en kinderen zich ingezet om voor mij een mooi afscheid te organiseren. 

Heel erg bedankt voor alle cadeautjes, bloemen, bonnen, teksten en het prachtig knip, teken- schrijf 
en plakwerk van kinderen als ook de liedjes, dansjes en teksten van hen. 

Het heeft diepe indruk op me gemaakt! 
 

Ik wens iedereen heel veel gezondheid toe in deze verwarrende, spannende tijd. 

Hartelijke groeten en wie weet tot ziens. 
Marian Uffing 

 
 

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 is geopend! 

Maandag 26 oktober was 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 kwamen op school om het lab te openen. Ze weten hoe 
je goed omgaat met de aarde en hebben aan alle groepen zonne-energie op een 

leuke manier uitgelegd.   

 
De Wattsons schakelen de hulp in van de kinderen 

Alle klassen ontvingen van tevoren een videoboodschap van De Wattsons waarin 
ze de kinderen om hulp vroegen. Ze waren er namelijk achter 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 komen de Wattsons hoogstpersoonlijk langs voor 
een feestelijke afsluiting voor de kinderen 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  

 

 
 

Week van de pleegzorg 
 

Voor meer dan 23.000 kinderen is een veilig en stabiel thuis niet vanzelfsprekend. Daarom start van 
woensdag 28 oktober tot en met woensdag 4 november de Week van de Pleegzorg. Met deze 

actieweek vraagt Pleegzorg Nederland aandacht voor het belang van pleegzorg. Pleegouders zijn van 

onschatbare waarde én heel hard nodig, voor de pleegkinderen van nu maar ook die van de toekomst.  
Voor meer informatie kunt u kijken op https://pleegzorg.nl/ 
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