Oliver Hendrik van As

Wisten wij u in de vorige nieuwsbrief te
vertellen dat juffrouw Lieke is bevallen van
een prachtige zoon; heeft de postbode deze
week onze brievenbus (postbus) weten te
vinden en hebben wij het geboortekaartje
ontvangen.
Met Oliver en juf Lieke gaat het heel goed, al
zijn de nachtjes soms wat kort.

Nieuws uit de SAC/MR
Tijdens de laatste SACMR vergadering hebben
we gesproken over de overlegmomenten voor
ouders met de leerkrachten. Sinds enige tijd
zijn hierover veranderde afspraken, welke in
de nieuwsbrief gecommuniceerd zijn. We
vernemen op het schoolplein dat hierover
onduidelijkheid, en daardoor onrust, ontstaat.
Sinds het invoeren van de nieuwe schooltijden
hebben de leerkrachten geen gezamenlijke
pauze meer overdag. We begrijpen dat het
voor de leerkrachten wenselijk om dan in
ieder geval voor schooltijd een moment te
hebben waarin ze even kunnen afstemmen en
tijd voor elkaar hebben.
De kinderen van groep 1-2 kunnen vanaf 8.05
in de klas worden gebracht. De anderen

kinderen worden om 8.10 door de leerkracht
opgehaald bij de rechter ingang.
Heeft u als ouder iets belangrijks te melden
dat voor de leerkrachten van belang is; kunt u
hen altijd even aanschieten, of naar de
lerarenkamer gaan.
Heeft u meer tijd nodig, is het verstandig om
een afspraak te maken na schooltijd. De
leerkracht heeft dan meer tijd voor u.
School Advies Commissie
Onze school Advies Commissie is weer
volledig. Twee ouders die het team komen
versterken. Graag stellen ze zich aan u voor.
Mijn naam is Sijtske Deinum en in de vorige
nieuwsbrief hebt u al kunnen lezen dat ik
samen met Manon de Jong de SAC kom
versterken. Bij deze stel ik me graag even aan
jullie voor.
Ik ben getrouwd met Gert en samen hebben
we twee kinderen; Amarins die nu net 4 jaar is
geworden en Thyme Jan van 1,5 jaar. Ik ben
alweer zo’n 14 jaar in het basisonderwijs
werkzaam en heb voor alle groepen wel
gestaan. Nu werk ik alweer 3 jaar met erg veel
plezier in Menaldum waar ik samen met mijn
duo-collega verantwoordelijk ben voor groep
3. Daarnaast ben ik op school taal- en
leescoördinator en ondersteun ik mijn
collega’s bij het vormgeven van de zorg in de
klas. Verder zouden de mensen in Makkum
me kunnen kennen als De Leerhulp Juf. Dit is
de naam van mijn praktijk die inmiddels
alweer 7,5 jaar bestaat. In mijn praktijk help ik
kinderen met leer- gedrags- en
ontwikkelingsproblemen. Ik hoop met mijn
onderwijsachtergrond, mijn positief kritische
houding, mijn enthousiasme en gedrevenheid
een toegevoegde waarde te kunnen zijn voor
de SAC. Ik vind het daarbij erg belangrijk input
te krijgen van andere ouders, zodat we samen
met het team van de St. Martinus het
onderwijs aan onze kinderen op een prachtige
manier vorm kunnen geven. Ik heb er zin in!
Ik ben Manon de Jong en ik ben sinds kort lid
van de SAC. Ik heb toen ik jong was altijd in
Makkum gewoond, daarna een poos elders,
en nu sinds drie jaar weer terug in Makkum

samen met Jeroen en onze kinderen Elle (5) en
Sil (2). Elle zit in groep twee en heeft het heel
erg naar haar zin op school. Ik geef drie dagen
in de week les op het Nordwin College in
Sneek. Ik houd van het onderwijs en vind
meedenken en praten over onderwijs
hartstikke leuk, dus toen de SAC op zoek was
naar ouders voelde ik me aangesproken.
Inmiddels heb ik de eerste vergadering
bijgewoond en lijkt het me leuk om samen de
school nog een beetje beter te maken.
Nieuws van Sinterklaas
Inmiddels zijn wij helemaal klaar voor de
intocht van zaterdag! Het beloofd weer een
pracht feest te worden met een
spectaculaire mooi spektakel te worden actie
op het water en op het Plein van Makkum!!
Naast de boot van Sinterklaas varen er nog 3
Pakjes-boten mee en wat er dan gebeurt....???
Ook op het Plein heeft Sinterklaas en de
Pieten hulp nodig, maar van wie....?? Als je dat
wilt weten, kom dan naar Makkum op
zaterdag 18 november!
Lees meer >>>
Lootjes, surprises en cadeautjes.
Vandaag hebben de
kinderen van de groepen 5
t/m 8 een lootje getrokken
voor het Sinterklaasfeest.
Spannend hoor, een
cadeautje zoeken, omgaan
met geld, surprise maken en een gedicht
bedenken.
Sommige kinderen hebben hier een stukje
begeleiding nodig, anderen doen het alleen.
Wat een prachtige leermomenten.
We hopen dan ook dat het een project van de
kinderen is. Zij mogen hun zelf gemaakte
surprise op maandag 4 december in het stilte
lokaal neerzetten.
Stagiaires
Komende week komen twee studenten van de
Friese poort kennismaken met de groepen 1-2
en 3-4.
Ze komen op de donderdagen en vrijdagen
ons team versterken. Ze zullen zich in de
volgende nieuwsbrief voorstellen.

BELANGRIJKE DATA
November
22 10 minuten gesprekken 5 t/m 8
28 Schoen zetten
30 SAC vergadering
December
3 1e advent
4 surprises in het stilte lokaal
5 Sinterklaasfeest
12 Bibliotheek 1-2 en 7-8
12 MR vergadering
19 Bibliotheek 3 t/m 6
21 Kerstviering
22 vanaf 12.00 uur Kerstvakantie

