Welkom allemaal
Maandag is het weer zover, dan mogen de
kinderen weer naar school.
Hebben jullie kunnen genieten in de vakantie?
Wij hopen van wel. Het Martinusteam heeft er
heel veel zin in en we maken er met z’n allen
een fantastisch schooljaar van.
Maandag om 8.00 uur gaat het hek open, de
groepen 1 en 2 mogen vanaf 8.05 naar binnen
en de anderen groepen worden om 8.10
opgehaald door hun leerkracht bij de rechter
voordeur.
Schoolkalender.
Voor de vakantie heeft u een digitale kalender
ontvangen, die u aanstaande maandag op
papier krijgt.
Er staan echter wat kleine aandachtspunten
in. 22 Mei is een compensatie dag voor de
leerlingen. In de kalender is deze dag wit van
kleur. In het vakantierooster staat de dag als
vrij. De kinderen zijn vrij.
In onderstaande overzicht alle vrije dagen op
een rijtje.
Herfstvakantie

23-10-2017

t/m 27-10-2017

Kerstvakantie

25-12-2017

t/m 05-01-2018

Voorjaarsvakantie 23-02-2018
Goede Vrijdag en
Pasen
30-03-2018

t/m 02-03-2018
en

02-04-2018

Koningsdag

27-04-2018

Meivakantie

30-04-2018

t/m 05-05-2018

Hemelvaart

10-05-2018

t/m 11-05-2018

Pinksteren

21-05-2018

t/m 22-05-2018

Makkumermerke

17-07-2018

Calamiteitendag

20-07-2018

t/m 20-07-2017

Zomervakantie

23-07-2018

t/m 31-08-2018

23-02-2018
22-05-2018
17-07-2018
Bovenstaande drie data zijn extra vrije dagen
voor de leerlingen. Deze dagen compenseren
de te veel gemaakte schooluren voor de
kinderen. Een overzicht en berekening van
deze dagen, vindt u in het vakantierooster van
de schoolkalender.
20 Juli staat als calamiteitendag. Mocht er zich
een calamiteit voordoen; Elfstedentocht, ijzel,
storm, kachel in de winter kapot.. e.d.
dan hebben de kinderen die dag vrij en gaan
ze 20 juli 2018 naar school. Zijn er geen
calamiteiten komend schooljaar, zijn de
kinderen op 20 juli vrij.

Gymtijden
Maandag starten de gymlessen weer:
12.30 - 13.15 Groep 7-8
13.15 - 14.15 Groepen 3 t/m 6
Gymtijden voor de woensdag:
9.45-10.30 groep 7-8
10.30-11.15 groep 3-4
11.15-12.00 groep 5-6
Zijn de gymtijden aan het eind van de lesdag,
dan mogen de kinderen opgehaald worden bij
de sporthal. Als kinderen zelfstandig naar huis
mogen, wilt u dit communiceren met de
leerkracht. Bij geen bericht nemen wij de
kinderen mee terug naar school
Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen
goede gymschoenen dragen. Dit om blessures
te voorkomen en bij sommige oefeningen zijn
goede schoenen van belang.
Pauzes en eten
Onze school kent een fruitpauze en een
lunchpauze. Kinderen nemen een stukje fruit,
een lunch en drinken mee. De kinderen leggen
hun drinken en eten in de klas in een grote
bak. Tijdens de pauze momenten wordt het
drinken/eten uitgedeeld. Tijdens het eten
kennen wij een moment van stilte waarin
gegeten of gedronken wordt.
Wij zien voor de pauzes het liefst een gezonde
hap.
Schooltijden.
Maandag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

8.15-12.00
8.15-14.15
8.15-14.15
8.15-12.00
8.15-14.15
8.15-12.00
8.15-14.15

Groep 1
Groep 2t/m8
Groep 1t/m8
Groep 1t/m8
Groep 1t/m8
Groep 1t/m4
Groep 5t/m8

Voor de kinderen uit groep 5 is er dus dit jaar
een verandering. Jullie gaan nu ook op de
vrijdagmiddag naar school.
Het team van de Martinus wenst jullie
allemaal .
EEN HEEL FIJN SCHOOLJAAR.
Vrijdag 8 september ontvangt u een nieuwe
nieuwbrief.

