Beste leerlingen en ouders/verzorgers
Graag stel ik mij voor als de
nieuwe coördinator passend
onderwijs (intern begeleider)
op St. Martinus.
Ik ben Michiel Frankema en
ik woon met mijn vrouw en 3 kinderen in het
Drentse Meppel. Sinds het jaar 2000 werk ik in
het basisonderwijs, eerst als leerkracht en
sinds 2007 met name als intern begeleider. De
afgelopen twee jaar heb ik gewerkt op de
internationale schakelklas in Groningen. Dit is
een school voor voortgezet onderwijs.
Nieuwkomers in Nederland leren er met name
de Nederlandse taal. Vanuit deze school
kunnen zij schakelen naar het reguliere
onderwijs. Momenteel werk ik op deze ISK ook
nog 3 dagen als intern begeleider en als
docent NT2 (Nederlands als tweede taal).
Tevens begin ik dit schooljaar als coördinator
passend onderwijs op een andere school van
BMS in Drachten.
Op woensdagen zal ik aanwezig zijn op St.
Martinus. Ik kijk er naar uit leerlingen, ouders
en mijn nieuwe collega’s te leren kennen. Als
u kennis wilt maken of vragen heeft, bent u
van harte welkom. Mijn kantoor is boven,
rechts in de hoek.
Niveau Lezen
Komende week starten we op
dinsdag tot en met vrijdag met het
niveau lezen. Iedere ochtend van
8.15 tot 8.35 wordt er door de
kinderen van groep 3 t/m 8 gelezen.
Soms met een duo maatje, soms alleen en
soms met begeleiding van een juf of
vrijwilliger.
Staken
Het landelijk PO-Front
heeft afgelopen week
besloten tot een grote
staking in het
basisonderwijs op donderdag 5 oktober a.s.
Ook wij geven hier gehoor aan.
Lees meer >>>
WC gebruik
Onze wc’s worden twee keer per dag
schoongemaakt. Deze week was het in de

jongens wc van groep 4 t/m 6 een
vieze bende.
De wc brillen waren kapot en er is bepaald
niet IN de wc geplast.
In de groepen is hierover gesproken. Wij
zouden het fijn vinden als u thuis ook de
nodige aandacht zou willen schenken over het
“goed” gebruiken van de WC.
Koffie inloop
Afgelopen donderdag was
er een moment voor
ouders om van 8.15 tot
9.00 een kopje koffie te komen drinken. Het
was erg gezellig en onder het genoot van een
kopje koffie zijn de nodige vakantie verhalen
uitgewisseld. Op donderdag 11 januari
herhalen wij nogmaals een koffie inloop
ochtend.
Schoolkalender
Iedereen heeft op dit moment de
schoolkalender mogen ontvangen. We hopen
dat u dit document een goed plekje geeft.
Nog een klein foutje…..
Onze ouderraad bestaat op dit moment uit:
Angela Lambregts
Pietie Landskroon
Jolanda Bats
Esther Hoekstra
Andrea Leenstra
Mariska Kamerbeek

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
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