Hieper de Piep hoera
Juffrouw Lieke is in de
herfstvakantie bevallen van
een gezonde zoon.
Vrijdagavond 27 oktober is
Oliver Henrik van As geboren. Met moeder en
kind gaat het goed.
De kinderen van groep 3-4 hebben al wat
fotootjes mogen zien en de oh’s en ah’s waren
volop aanwezig.
Klassenassistent
Op woensdag 8 november komt Suzan Oostra
ons team op de ochtenden versterken. Zij
gaat: leerlingen individueel begeleiden, soms
met groepjes kinderen werken, maar ook in
verschillende groepen extra hulp bieden,
naast de leerkracht. We willen haar van harte
welkom heten en wensen haar een fantastisch
schooljaar.
Hallo, Ik zal mij even in het
kort voorstellen.
Mijn naam is Suzan Oostra en
vanaf volgende week mag ik
als onderwijsassistente het
team van de St.Martinusschool
komen versterkenen.
Ik ben getrouwd met Bert. We hebben twee
zonen Martijn en Ronald van 24 en 18 jaar en
een dochter Lyanna van 23 . Onze jongste
zoon woont nog gezellig bij ons thuis in
Bolsward en de oudste twee wonen samen
met hun vriend en vriendin.
Naast dat werken met kinderen mijn passie is,
maak ik graag muziek. Ik bespeel
verschillende soorten slagwerk bij het
slagwerkensemble van Oranje Bolsward en
voor mijn innerlijke ontspanning doe ik aan
yoga.
Groet, Suzan Oostra
Sport jij ook
Het project ‘Sport jij ook?’ wordt door de
Buurtsportcoach gebruikt om te kijken of, en
hoe vaak een kind sport of beweegt. Op deze
manier kunnen we gericht aan de slag met
kinderen die (sportieve) ondersteuning
kunnen gebruiken. In de groepen 6, 7 en 8
willen graag weten of onze leerlingen genoeg

bewegen en/of sporten. Want bewegen is
gezond!
De leerkracht vraagt aan de leerlingen die niet
op een sport zitten om een korte vragenlijst in
te vullen.
11 November
Vanuit de Martinuskerk, werd ieder jaar een
lampionoptocht gehouden. Omdat de kerk
verkocht is heeft de organisatie gezocht naar
een andere locatie.
Lees meer >>>
!!Mededeling!!
Mededeling vanuit de ijsvereniging
De door de ijsvereniging geplande
schaatsmiddag in de 11stedenhal te
Leeuwarden voor de basisschool jeugd groep
5 t/m 8 op woensdagmiddag 25 oktober
aanstaande gaat NIET door.
Speelgoedactie Sinterklaas.
Donderdag 16 november van 19.00 tot 20.30
in de peuterspeelzaal Lieuwkemastraat 65 is
er een speelgoed inzamelactie
Lees meer >>>
Luizencontrole
Er zijn nieuwe vrijwilligers gevonden die na de
vakanties in school komen controleren op
luizen. Maandag 6 november komen de
ouders bij elkaar en zullen een rooster/opzet
maken om te gaan controleren.
Nieuws van Sinterklaas
Op zaterdag 18 november 2017 om 14 uur
komen wij met de pakjesboot aan in Makkum.
Lees meer >>>
BELANGRIJKE DATA
November
7 MR vergadering
8 Voorleeswedstrijd in de bibliotheek
10 lampionnen optocht naar avondrust
11 St. Maarten Makkum lichtjes feest 18:00
14 Bibliotheek 3-4-5-6
14 OR vergadering
16 10 minuten gesprekken
17 Lootjes trekken
20 Voorleeskampioenschap Makkum
28 Schoen zetten

