BELANGRIJKE DATA
Oktober
23 Herfstvakantie t/m 29 september
30 start school
November
10 Lampionnen optocht
11 ST MAARTEN
14 Bibliotheek 3-4-5-6
14 OR vergadering
16 10 minuten gesprekken
17 Loodjes trekken
20 Voorleeskampioenschap Makkum
28 Schoen zetten
Klassenassistent
Wij zijn per direct op zoek naar een
klassenassistent. De eerste sollicitatiebrieven
zijn al binnen en we hopen na de
herfstvakantie sollicitatiegesprekken te
voeren. De vacature is tot de zomervakantie
2018. We houden u op de hoogte.
MEGA Springkussen Spektakel
Donderdag 26 oktober is het MEGA
SPRINGKUSSEN SPEKTAKEL in de
Schuttersveldhal te Sneek. Kinderen tussen 4
t/m 12 jaar kunnen op twee momenten van
de dag langskomen om te springen en te
klimmen. ’s Ochtends van 10:00-12:00u en ’s
middags 14:00-16:00u. De entree is €3,50
inclusief gratis limonade. De
ouders/verzorgers mogen gratis naar binnen.
Er is van alles te doen, mis het niet!
Lees meer >>
IJsvereniging Makkum
Beste ouders/verzorger/voogd; Het ligt in de
bedoeling van ijsvereniging Makkum om met
de schooljeugd naar de 11steden hal in
Leeuwarden te gaan.
Lees meer >>
Boekenmarkt verkoop
Er is € 160,-- opgehaald met de
boekenverkoop! Een mooi bedrag!
Alle ouders en kinderen hartelijk dank voor
hun aankopen en ook voor het aanleveren van
boeken die verkocht mochten worden. Voor

de opbrengst gaan wij nieuwe leesboeken
voor het AVI lezen kopen.

De kinderboeken die nog niet zijn verkocht
gaan naar juf Harmke. Zij zorgt er voor dat ze
terecht komen bij de Speelgoedbank in
Bolsward. De informatieve boeken en boeken
voor volwassenen worden ook aan een goed
doel gegeven. De opbrengst gaat naar de
tuinen bij Avondrust waar ook de kinderen
van onze school dankbaar gebruik van maken.
De boeken zijn €1,- per stuk.
Begrijpend lezen.
Wat is lezen toch belangrijk. We kunnen het
niet vaak genoeg
zeggen. Blijf oefenen
oefenen, oefenen……
Teksten begrijpen is misschien wel de
belangrijkste 21-eeuwse vaardigheid die
kinderen moeten beheersen. Voor veel
kinderen vormt het begrip van wat je leest
een obstakel. Drie van onze collega’s gaan een
cursus volgen om het leesbegrip nog beter bij
kinderen aan te leren. Mochten er praktische
tips voor u tussen zitten, zullen we u die zeker
niet onthouden.
Sinterklaas
Sinterklaas is druk in gesprek met de
Makkumers hoe hij dit jaar zal
aankomen.
Lees meer >>

Herfstvakantie
Namens het hele team van de
Martinusschool.
EEN HEEL FIJNE HERFSTVAKANTIE!!

