Vakantie
Hebben jullie er ook zo’n zin in. VAKANTIE. Het
Martinusteam wenst jullie allemaal een heel
fijne vakantie en hopen jullie op 7 mei,
uitgerust weer te zien.
Eind cito en entreetoets.
Onze leerlingen uit groep 7-8 hebben vorige
week de cito toetsten gemaakt. Ze moesten
even laten zien wat ze waard zijn……
22 Mei ontvangen wij de uitslagen van de
eindtoetsen.
Waarom deze toetsen?
De toetsen zijn een onderdeel van ons
voortgezet onderwijs advies.
Dit advies als volgt tot stand:
1. Hoe heeft de leerling zij
schoolloopbaan heeft doorlopen.
2. Vanaf eind groep 6 volgen wij de
leeropbrengsten en zetten die in de
Friese plaatsingswijzer.
De Friese plaatsingswijzer is bedoeld om 2 jaar
lang een leerling te volgen en te kijken hoe de
opbrengsten zich verhouden tot leer streamen
in het voortgezet onderwijs.
3. In groep 7 en 8 worden naast de
“gewone” cito toetsten nog een
entree en eind toets gemaakt.
4. Leerkrachten uit groep 5-6,7-8, CPO
en directeur bespreken alle gegevens
en komen met een schooladvies.
5. De leerkracht van groep 8 geeft het
advies aan de ouders.
De aanmelding wordt opgestuurd wordt naar
het voortgezet onderwijs. Mocht een leerling
een hogere score op de eindcito behalen, mag
de leerling van onderwijs stream wisselen.
Bijvoorbeeld van advies vmbo GT naar de
Havo.
Zo heeft u een goed beeld, hoe een
advies/plaatsing tot stand komt.
Koningsspelen.
Wat was het een prachtige dag. Mooi weer,
veel spelletjes, enthousiaste begeleiders…..
Er ging een hele organisatie aan voor af,
omdat we de spelen met 3 scholen houden.
Op een paar aandachtspunten na, kijken wij
terug op geslaagde spelen.

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.
Traktaties
Het volgende hebben we afgesproken over
traktaties en eten:
Wij zien voor de pauzes het liefste een gezonde
hap. Ook voor traktaties bij verjaardagen zijn er
prima alternatieven aan gezond snoep of
andere kleinigheden. Volgens ons zouden we
hier nog wat meer op kunnen letten. Ook wij
als team zijn ons weer even bewust van onze
afspraak.
Spelling
Ons team heeft een keuze gemaakt om
komend schooljaar een start te maken met de
spellingsmethodiek van Jose Schraven. We
gaan als team hierin scholing volgen zodat we
na de zomervakantie goed kunnen starten.
We zullen u nog nader informeren.

BELANGRIJKE DATA
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

