Samenwerking Friesepoort
Op dit moment zijn 6 studenten van de Friese
poort aan het kijken hoe we ons stilte lokaal
beter kunnen inrichten. Er wordt gekeken
naar werkhoeken, opbergkasten, een
presentatie plek enz. Binnenkort komen de
studenten met een presentatie
en zullen we zien of er bruikbare
plannen tussen zitten die we
gaan verwezenlijken.
Taal en spelling.
Ons team is zich op dit moment aan het
beraden op de aanschaf van een nieuwe
spelling/taalmethode. We hebben al diverse
methodes bekeken. Tevens zijn we
gecharmeerd van een spellingsmethodiek van
Jose Schraven. Binnen kort neemt het team
hier een besluit over.

Koningsspelen.
We zijn nog opzoek naar mensen die groepjes
kinderen kunnen begeleiden op de ochtend
van 20 april.
Het betreft vooral groepen uit de bovenbouw.
(5t/m8)
U kunt zich via directie@martinusmakkum.nl
opgeven. Zonder ouderhulp wordt het voor
ons lastig om alles in goede banen te leiden.
Het belooft een gezellige ochtend te worden.
We starten met een koningsontbijt waarna we
naar het voetbalveld of kaatsveld gaan.
We hopen dat u een reactie
zal geven.
BHV
Bijna al onze teamleden hebben hun BHV
“diploma”. Afgelopen woensdag hebben we
het onderdeel brandbestrijding behandeld.
Met diverse blusmiddelen gingen we de
vlammen te lijf.
Voor de zomervakantie zullen we met de
kinderen nog een ontruimingsoefening
houden.
Ouderpanel
De schooladviescommissie is op zoek naar
ouders die willen meedenken!! Het streven is

om twee maal per jaar een thema centraal te
stellen en ouders uit te nodigen mee te
denken over dit thema. In de maand mei/juni
willen we graag in 3 sessies, van maximaal een
uur, het thema ‘communicatie’ centraal
stellen. Waar denkt iedereen aan bij het
woord communicatie, in relatie met de Sint
Martinusschool. Wat gaat er goed, en wat kan
er beter? Het doel is om met een concreet
advies te komen voor de directie. David heeft
aangegeven zeker open te staan voor input
vanuit de ouders. Denk je dat je wat toe te
voegen hebt over het thema communicatie?
Denk je dat het beter kan? Ben je bereid om
wat tijd te investeren? Schroom niet, en meld
jezelf aan, voor 27 april a.s.
Dit kan via demail: plien77@hotmail.com,
ook kan je Titia vd Kooij, Manon de Jong,
Sijtske Deinum of Paulien Stollmeijer
aanschieten op het schoolplein. De exacte
data en locatie zal worden vastgesteld in
overleg met de deelnemers.
BELANGRIJKE DATA
9 Juf Mirjam jarig
9 Poppentheater groep 1-2
12 Theorie verkeersexamen groep 7-8
13 Himmeldei
17 t/m 19 Eind cito toets groep 8
18 Kranslegging het Vallaat
20 Koningsspelen, sportdag
24 Bieb groep 1-2-7-8
27 Koningsdag/start meivakantie
27 april t/m 6 mei meivakantie
Mei
4 Dodenherdenking
5 Bevrijdingsdag
8 MR vergadering
10 Hemelvaart Leerlingen vrij
11 Leerlingen vrij
13 Moederdag
15 Bieb groep 3-4-5-6
16 Oudergesprekken
17 Excursie Lammetjes groep 1-2
20/21 Pinksteren
22 Vrije dag voor de leerlingen
31 Juf Anne jarig

