Rapporten en oudergesprekken.
Vandaag hebben alle leerlingen hun rapport
gekregen. Best spannend. Komende week zijn
de oudergesprekken. In
het rapport heeft u
hiervoor een uitnodiging
voor ontvangen.
Schooljudo
Voor de vakantie was de afsluiting van de
judolessen voor de groepen 3 t/m 6. Ouders
mochten op de laatste les komen kijken. Soms
was het best spannend, maar de kinderen
hebben er veel van opgestoken. Het ging
namelijk niet alleen om het judoën onder de
knie te krijgen. De lessen gingen ook over
respect, weerbaarheid, discipline, beheersing,
vertrouwen en toch ook plezier.
Veel aspecten komen overeen met onze
kanjertrainings lessen.

Voor de Vastenactie 2018 gaan we naar
Zambia in Afrika. Het project waarvoor we
geld gaan inzamelen, is helemaal in het
noorden van Zambia, tegen de grens met
Tanzania, in de stad Mbala. Daar helpen de
Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria
volwassenen én kinderen die het moeilijk
hebben.
Op school spreken we hier regelmatig over en
de kinderen hebben ook een vastendoosje
gemaakt. De opbrengst van de vastenactie
komt ten goede aan het project in Zambia.

Schoolvolleybal
Op 24 maart is er een schoolvolleybal toernooi
in Sneek georganiseerd. Twee teams van onze
school hebben zich opgegeven. Team 1 zijn

de Martinustoppers: Jildou en Marrit met
Marloes en Feike.
Team 2 is Martinuspower; Sofie en Denise
met Franca, Lotte en Sacha. Zet ‘m op
Opendag/morgen
Dit weekend zal er in de regionale kranten
geadverteerd worden met de BMS
opendagen. In overleg met de twee andere
basisscholen in Makkum hebben wij onze
opendag op donderdag 15 maart van 8.45 tot
12.00 uur.
Jullie zijn van harte welkom.
Jarigen in maart
Lisanne Brouwer
Sally Lemmens
Lauren de Rooij
Paul van der Kooy
Noa Leenstra
Noa Leenstra
Djura Bits Jongsma
Esse van der Bles
Amanda Gerritsma
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