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Donderdag 25 juni Martinus Magazine 11 uit 
 

Donderdag 2 juli 
 

Aangepast programma Groep 8 

Vrijdag 3 juli  Aangepast programma Groep 8 
 

Dinsdag 7 juli Wisselochtend 
 

Woensdag 8 juli Musical Groep 8 / Afscheidsavond  
 

Donderdag 9 juli Martinus Magazine 12 uit 
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Beste ouders en verzorgers, 
 
Over twee en een halve week begint de zomervakantie. Op donderdag 9 juli ontvangt u nog een laatste Martinus 
Magazine met de allerlaatste puntjes en de afsluiting van dit schooljaar. 
Op dit moment weten wij in, verband met de Corona-maatregelen, nog niet precies wat wij wel en niet mogen in 
het nieuwe schooljaar. Misschien dat op donderdag 9 juli meer duidelijk is en ik die informatie in het laatste 
Martinus Magazine kan opnemen. U ontvangt in ieder geval op donderdag 20 augustus alle ‘start informatie’ in 
het eerste Martinus Magazine van schooljaar 2020-2021. Dat is in de week voordat de school weer gaat beginnen 
op maandag 24 augustus. 
 
John Willemsen en Mendy Mom zijn gestart met hun re-integratie traject en zijn weer in de school aan het werk. 
Het verloopt zo voorspoedig dat wij ervan uitgaan dat zowel John als Mendy op de eerste schooldag weer volledig 
hersteld en vol energie aan de slag kunnen gaan. Heel fijn en welkom terug John en Mendy.  
 
Wij zijn als team begonnen aan de laatste loodjes van dit schooljaar. Afrondende oudergesprekken, overdracht 
van ‘leerlingdossiers’ aan de volgende leerkracht, goed voorbereiden van laatste activiteiten van dit schooljaar 
(met name voor de kinderen van groep 8), enz. 
Misschien heeft u ook al de grote container op de parkeerplaats gezien. Wij gaan heerlijk opruimen om ‘lekker 
leeg’ de vakantie in te gaan. 
 
Ook het nieuwe schooljaar begint al vorm te krijgen. U heeft de groepsverdeling ontvangen en weet in welke 
groep en bij welke leerkracht uw kind komt. In de laatste schoolweek ontvangt u de ouderkalender met al zoveel 
mogelijk data en informatie voor het nieuwe schooljaar. 
 
Op vrijdag 10 juli nemen wij als team afscheid van Maureen Veenhuis onze onderwijsassistente en zetten we 
Jolanda Westendorp, de administratieve kracht die sinds 1 juni niet meer werkzaam is op onze school, nog even 
in het zonnetje.  
In het schooljaar 2020-2021 krijgen we drie nieuwe medewerkers. Zij stellen zich in dit Martinus Magazine voor. 
 
Maureen en Jolanda, bedankt voor jullie geweldige inzet voor de kinderen en de school. 
Maureen Kaal, Kevin Krechting en Jet Jansen van harte welkom op de Brede School St. Martinus.  
 
 
Hartelijke groeten, Mandy van Ampting. 

 

 
 
 
Welkom   
Bo Peters, Fem Notten en Mace Jansen in groep 1A (Groep Geel) , Lumen Kurpershoek in groep 1B (Groep 
Groen) en Sylvan Lemm in groep 1c (Groep Roze) 
We wensen jullie een fijne start en hopen dat jullie het naar je zin gaan krijgen op onze school!    

 

 



Nieuwe collega’s 
Met ingang van het nieuwe schooljaar starten er drie nieuwe collega’s op onze school. 
Hieronder stellen zij zich voor: 
 
 
 
Beste allemaal, 
 
Omdat jullie mij na de zomervakantie tegen kunnen komen als leerkracht op de Brede School St. Martinus wil ik 
mij graag alvast even voorstellen. 
 
Mijn naam is Maureen Kaal. Ik ben 27 jaar en ik woon in Zevenaar. Vanaf juli 2020 ben ik afgestudeerd als 
leerkracht basisonderwijs. Mijn hobby’s zijn koken en gezellige activiteiten ondernemen met familie, gezin en 
vrienden. Ook vind ik het fijn om met mooi weer buiten te zijn en te genieten van de natuur.  
 
Na de zomervakantie ben ik vier dagen in de week werkzaam in groep groen 
op de Brede School St. Martinus. Dit zal zijn op de dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag. Ik kijk er heel erg naar uit om op deze gezellige school 
in Oud-Zevenaar te komen werken. De manier van werken binnen het E.G.O 
onderwijs spreekt mij enorm aan. Ik lever graag mijn steentje bij om samen 
met kinderen opzoek te gaan naar verschillende mogelijkheden om leren tot 
een succes te brengen. Ik heb zin om mij verder te ontwikkelen binnen het 
E.G.O onderwijs.  
 
Mochten jullie vragen hebben of kennis met mij te willen maken, kunnen 
jullie gerust na de zomervakantie binnen stappen om elkaar te leren 
kennen.  
 
Tot snel, groetjes juf Maureen  
 
 
  
 

 

 

 

 

 

Beste kinderen en ouders,                                                                

Vanaf volgend schooljaar kom ik bij jullie op de Brede school St. 
Martinus werken als meester van groep 6/7. Ik heb er enorm veel zin 
in! Kleinschaligheid en goed contact passen bij mij. Maar eerst zal ik mij 
even voorstellen.   

Mijn naam is Kevin Krechting, 31 jaar en ik woon in Duiven. Ik heb een 
vrouw, twee kinderen in de leeftijd van 5 en 2 jaar en een hele trouwe 
hond. In mijn vrije tijd ben ik lekker aan het genieten van mijn gezin, 
ook vind ik voetballen en gamen leuk om te doen! Daarnaast heb ik een 
grote interesse in alles dat met ICT te maken heeft. Dit probeer ik dan 
ook mee te nemen de klas in.  

Men typeert mij als enthousiast, grappig, open, consequent en vooral… 
boeiend! Ik hoop jullie snel te ontmoeten en er een leuk en leerzaam 
jaar van te maken. Heb je nog vragen of opmerkingen? Schroom dan 
niet en stel ze gerust, de deur staat altijd open. Tot dan!  

Meester Kevin  
 

 



Beste ouders en leerlingen van de St. Martinus,     
                                        
Via deze nieuwsbrief wil ik me graag even aan u voorstellen.                          
Ik ben Jet Jansen, 37 jaar en woon samen met mijn vriend en onze 2 dochtertjes Cato en Anna in Ulft. Ik ben al 14 
jaar werkzaam op de Franciscusschool in Babberich. Daarvan heb ik 11 jaar voor verschillende groepen gestaan 
en de laatste 3 jaar als intern begeleider gewerkt.   
 
Ik vond het tijd worden voor een nieuwe uitdaging en deze heb ik gevonden doordat ik per 1 oktober intern 
begeleider word op jullie mooie school. Ik ga na de zomervakantie al een halve dag met Marian Uffing 
samenwerken, zodat we een goede overdracht kunnen waarborgen.  
 
Wat mij aanspreekt aan de St. Martinusschool is de uitgesproken visie volgens het werken met EGO-onderwijs. 
Aspecten als het welbevinden en de betrokkenheid staan bij mij ook erg hoog in het vaandel. Je unieke zelf 
mogen zijn, lijkt mij het hoogst haalbare wat je als school leerlingen kan bieden.  
Ik heb heel veel zin om te starten en kijk er erg naar uit om jullie allemaal te ontmoeten.  
 

                                                                    
 

 

 

 

Schoolgids 2020-2021 

De nieuwe schoolgids is bijna klaar! Deze is per 1 augustus a.s. te vinden op onze website. 

 

 
 



Musical Groep 8 

De kinderen van groep 8 zijn druk bezig met het instuderen van de musical én het maken van het decor. 

Uiteraard blijft alles geheim tot woensdag 8 juli! 

 

 
 

 



Monsters  

Kijk de monsters van groep 1-2 nou!!! En wat vind je van al die vrolijke gekleurde slingers door de hele gang?! 

1-2-3 keer raden waar we mee bezig zijn geweest in de onderbouw  

                 
 
Elmo-Kinderopvang 
Bij Elmo-Kinderopvang zitten ze ook niet stil!! Daar hebben de leidsters zelf de mouwen opgestroopt en 

hebben ze nu zelfs gras en is er een ontdekkingstoren gebouwd!  

Echt de moeite waard om eens om het gebouw heen te lopen en een kijkje te nemen!  

 

             



                      

Daar zijn ze mooi klaar mee… 
 

 

Meike de Vries, Koen de Vries, Tieme Engelen, Ellen Gesthuizen,  

Willem Jan Hoekstra, Demy Kazen, Mascha Keurntjes, Loek Prins,  

Simon Rozendaal, Joni Snelder en Casper van Helden. 

 

…die leerlingen van Brede school St. Martinus. Met ’t diploma 

Computertypen/Word/PowerPoint. Wat zullen ze er nog een plezier aan beleven! 

Laat nu maar komen die verslagen, werkstukken en presentaties. Alle reden dus om trots te zijn 

met dit resultaat: 100% geslaagd; gem. 111 aanslagen per minuut.  

Dat is De Opleidings Centrale, niet minder! Het is maar waar je voor kiest. Ook meedoen? De 

nieuwe cursus start weer in september 2020. 

Voor meer informatie en inschrijven surf naar www.deopleidingscentrale.nl of neem contact op 

met De Opleidings Centrale, Doetinchem tel. 0314-363060. 

 

 

 

http://www.deopleidingscentrale.nl/


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 (site) info@elmo-kinderopvang.nl (mail) 
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