Gelukkig Nieuwjaar
We hopen dat jullie allemaal hebben genoten van de Kerstvakantie. Alle meesters
en juffen hebben een fantastische vakantie
gehad en willen jullie een leerzaam 2018
toewensen. We maken er een super jaar van.

Schooljudo
In januari en februari maken de kinderen
van de groepen 3/4 en 5/6 tijdens de
gymlessen op maandag kennis met judo.
Meester Dries van Judo Dries Poelstra komt
deze lessen geven. Bij voldoende
belangstelling wil hij daarna een judogroep in
Makkum starten. Tijdens onze laatste les op
maandag 19 februari zijn ouders, verzorgers,
opa’s en oma’s van harte
welkom om te komen kijken!
Groep 5/6 start dan om 12.45
uur en groep 3/4 start om 13.30
uur.
Cito toetsen
De komende 2 a 3 weken zullen in het
teken van de cito toetsen staan. Met de
uitkomsten van deze toetsen kijken wij hoe
kinderen zich ontwikkelen op het gebied van
o.a. rekenen, spelling en (begrijpend) lezen.
Deze toetsen zijn methode
onafhankelijk en worden
vergeleken met het landelijke
gemiddelde.
Wij verzoeken u om in deze periode geen
verlof aan te vragen of afspraken met huisarts
of tandarts te plannen.
Verkeersveiligheid
Gezamenlijk zijn wij verantwoordelijk voor
de verkeersveiligheid rondom school. Toch
komt het bij slecht weer regelmatig voor dat
er door parkeergedrag van sommige ouders
gevaarlijke situaties ontstaan bij het zebrapad.
Het kan toch niet zo zijn dat we onze kinderen
aan gevaar willen blootstellen.
Zullen wij gezamenlijk onze
verantwoordelijkheid
nemen?!! Namens de
kinderen alvast bedankt.

Koffie inloop
Afgelopen donderdag was er voor ouders
een ongedwongen moment om een kopje
koffie in het stilte lokaal te drinken. Er kon
even bijgepraat worden over de kerstvakantie
en het plakje cake liet zich smaken. In de
eerste week na de zomervakantie, ja het lijkt
nog ver weg, zullen we u weer uitnodigen voor
een koffie moment. De ouderraad bedanken
wij voor hun inzet.
BELANGRIJKE DATA
Januari
15 t/m 26 Cito toetsen DEZE DATA KLOPPEN!!
16 OR vergadering
19 MR vergadering
23 Bibliotheek 1-2-7-8
30 Bibliotheek 3-4-5-6
Februari
10 Juf Lieke jarig
13 Carnavalsviering
13 MR vergadering
14 As woensdag
23 Comensatiedag leerlingen/Studiedag team
26 Voorjaarsvakantie t/m 4 maart
Nieuwe leerlingen
We willen Femke en Joris Ferkinghoff van
harte welkom heten op de Martinusschool.
We hopen dat jullie een heel fijne en leerzame
tijd bij ons op school zullen hebben
Jarigen in januari
Demi Koopmans
Thomas Prehn
Ella Grömmel
Sem Groen
Sabien van der Draai
Benyam Bossack
Sofie Koops
Daan-Douwe van den Berg

Van harte gefeliciteerd!!!

