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MARTINUS MAGAZINE: September 2019  
Deze nieuwsbrief verschijnt aan het einde van iedere maand. 
 
Belangrijke data 
 

Maandag 2 september Geen gym 

Dinsdag 3 september Show Mad Science (onder schooltijd) 
Groep 6/7 naar Techno Plaza 

Donderdag 5 september Groep 7/8 naar Techno Plaza 

Maandag 9 september Studiedag – de kinderen zijn vrij 

Maandag 9 september Medezeggenschapsraadvergadering 

Woensdag 11 september Groepen 1-2-3 naar Kröller Muller 

Maandag 16 september Start computertypen 14.15 uur – 15.15 uur 

Woensdag 18 september Informatieavond voor alle ouders en verzorgers om 19.00 uur 

Maandag 23 september Maandag 23 september tot aan de herfstvakantie 
In deze 3 weken vinden de keer-om gesprekken plaats. 

Woensdag 25 september Start kinderpostzegels groep 7 

Donderdag 26 september Martinus Magazine 2 

  

Woensdag 2 oktober Start Kinderboekenweek 

Zaterdag 5 oktober Dag van de leraar 

Dinsdag 8 oktober Groep 4/5 naar Hoge Veluwe 

Vrijdag 11 oktober Afsluiting Kinderboekenweek 

Maandag 14 oktober tot en met vrijdag 18 oktober: herfstvakantie  
 
  



Beste ouders en verzorgers, 
 
We zijn weer begonnen met een heel fris nieuw schooljaar! Op maandag 19 augustus heeft het team u en uw 
kind(eren) van harte welkom geheten en een gelukkig nieuw schooljaar gewenst. Nu, twee weken verder heeft 
ieder weer z’n draai gevonden in de (nieuwe ) groep bij de (nieuwe) juf en/of meester.                                 
 
We gaan er met z’n allen een prachtig jaar van maken! 
 
Zoals u weet is Carin Schepers, de directeur van de school, ziek en afwezig. Samen met het team, vervang ik 
Carin. Ik ben vier dagdelen per week aanwezig en goed te bereiken via de mail; 
directie.bredeschoolstmartinus@liemersnovum.nl  Wanneer u er zeker van wilt zijn mij te treffen voor een 
overleg, kunt u het beste even een afspraak maken via dit mailadres. Koen Egging heeft op donderdag tijd 
gekregen om directietaken uit te voeren. Samen stemmen wij iedere week af wie wat doet.  
 
Graag tot ziens!                                                                                                                                                             
Hartelijke groeten, Mandy van Ampting 
 
Welkom nieuwe leerlingen bij start nieuwe schooljaar: 
Daan de Herdt, Lieve Tinneveld in groep 1  
Rowin Hendriksen en Jesselynn Lemm in groep 1 en Ilse Bloemberg in groep 2 (groen) 
Tijs Kazen in groep 1  (roze)   
 

Drie zonen zijn geboren! 

Hoera een zoon voor juf Erica & Gijs en broertje van Floris!   

1 dag na de laatste schooldag 2018-2019 is  Victor op zaterdag 6 juli geboren: 

 

Victor Massop 

 
 
 
 

 
 
 
 
Hoera een zoon is geboren voor juf Quchalin & Jos! 
5 augustus is geboren: 
 
 

Koen  Zweers 

 
 
 
 

mailto:directie.bredeschoolstmartinus@liemersnovum.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
Hoera een zoon voor juf Hanneke & Chiel! 
28 augustus is geboren: 
 
 

Lev Polman 

 
 

 

 

 

We wensen alle kersverse ouders heel veel geluk en liefde toe! 

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 
gaan? 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 karen.hendrikson@liemersnovum.nl, dan overleggen we de mogelijkheden.  
 
Computertypen gaat van start 
Er zijn 8 aanmeldingen binnen en dat betekent dat maandag 16 september a.s. van 14.15 tot 15.15 uur bij onze 
school gestart kan worden met de cursus Computertypen/Word/Powerpoint. Er kunnen nog kinderen 
aangemeld worden. Voor meer informatie of om je kind aan te melden: www.deopleidingscentrale.nl   
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Buurt bedankt! 
Zaterdag 17 augustus hebben wel 25 mensen uit de buurt heel erg hun best gedaan om ons schoolplein weer 
mooi te maken, zie onderstaande collage. Er zijn vele aanhangers met afval naar het aanbiedstation gebracht. Zo 
kunnen wij en ook de buurt weer dankbaar gebruik maken van een mooi, schoon schoolplein. Bedankt buurt! 
 

 

 
Stichting Vrienden van St. Martinus helpt Oud Zevenaar mee aan een AED! 
Elke week krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand. Thuis, op straat of op de sportclub. Nu overleeft 10 tot 
20% van de slachtoffers. Uit onderzoek blijkt, dat door reanimatie en inzet van een AED, dit percentage omhoog 
kan. Bij een hartstilstand houdt reanimatie de bloedsomloop op gang en dit vergroot de overlevingskans. In 
woonwijken komen de meeste hartstilstanden voor. Maar daar hangen vaak geen AED’s… 
 
Dit zette Stichting Vrienden van St. Martinus aan het denken. De stichting zet zich in om, met behulp van 
sponsoren en donateurs, wensen te verwezenlijken voor de Brede School St. Martinus in Oud Zevenaar.  
Waarom nu ook niet voor de buurt van de school?  
De Brede School St. Martinus is gelegen in de dorpskern van Oud Zevenaar, middenin de bebouwde kom. In, 
maar ook rondom de school, vinden jaarlijks diverse activiteiten plaats. Denk aan het vieren van Koningsdag, 
buitenconcerten, rommelmarkten, buurtfeesten, etc. Kortom: de school is een aangewezen plek om een AED te 
realiseren! Voor zowel de buurtbewoners als voor de leerlingen en leerkrachten van de Martinusschool.  
Dat vindt de buurt, dat vindt de school en dat vindt ook de Stichting Vrienden St. Martinus. Om dit mogelijk te 
maken, heeft de stichting een aanvraag ingediend bij de Rabobank Clubkas Campagne. Via deze campagne kan er 
straks gestemd worden; hiermee hopen we op een mooi bedrag om, behalve de aanschaf van een AED, ook het 
onderhoud/trainingen te organiseren! 
Dus houd de informatie over de Rabobank Clubkas Campagne in de gaten en breng je stem uit op Stichting 

Vrienden St. Martinus! (wel even lid worden van de Rabobank 😉 ) HELP ONS MEE AAN EEN AED! 
  



Gezocht: nieuw lid/leden voor de Stichting Vrienden van St. Martinus! 
Stichting Vrienden van St. Martinus is opgericht in december 2011. Ons doel is om met behulp van sponsoren en 
donateurs wensen en ideeën te verwezenlijken waarvoor binnen de normale budgetten van school geen ruimte 
is. Daarnaast willen wij ons inzetten om de band tussen onderwijs en bedrijven/ondernemers te vergroten. 
Wensen worden door de kinderen van Brede School St. Martinus in kaart gebracht. Aan ons de leuke taak om 
deze uit te laten komen! En met succes: dankzij de steun van vele ouders, ondernemingen en buurtbewoners 
hebben wij reeds fantastisch werk kunnen verrichten.  

Even wat voorbeelden: wij organiseren jaarlijks een bedrijven- cq beroependag (of zelfs dagen) waarbij de 
leerlingen uitleg krijgen over een bepaald beroep of zelfs op bezoek gaan bij bedrijven of instellingen. Onze 
bingo is inmiddels ook een traditie: middels dit jaarlijks terugkerende evenement wordt er geld ingezameld voor 
een bepaald doel, bijv. het realiseren van een klimrek op het schoolplein. Momenteel bestaat de Stichting uit 
Audrey Jeurissen, Judith Bronkhorst en Petra Roelofs. Wij zoeken enthousiaste ouders (met name uit de 
onderbouw!)  die ons team willen komen versterken!  

Heb je belangstelling? En/of wil je meer weten over de stichting? Stuur dan een berichtje naar: 
vriendenmartinus@hotmail.com 

 

Overig nieuws: 

• Liemers Jeugdkoor (7-11 jaar) GRATIS 

- Op de maandagmiddag van 16.00 - 1700 uur of 17.00 – 18.00 uur  

- In Het Musiater te Zevenaar onder leiding van Sander Spaan 

- De eerste keer is maandag 16 september 2019.  

- Per koor: 7 repetities, een generale en een echte voorstelling  

- Deelname is gratis. www.liemerskunstwerk.nl 
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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) 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@elmo-kinderopvang.nl
mailto:info@elmo-kinderopvang.nl
http://www.elmo-kinderopvang.nl/
mailto:info@elmo-kinderopvang.nl

