23 Februari
Op donderdagmiddag begint
voor de kinderen de
voorjaarsvakantie. HEERLIJK. Wij hopen dat
jullie zullen genieten van een weekje vrij.
Het team gaat vrijdag alle toetsen analyseren
en de groepsplannen bijstellen.
Zo kijken we wat ieder kind nodig heeft en of
we onze plannen moeten bijstellen.
Visie ontwikkeling
Sinds de zomervakantie hebben wij een drietal
visie bijeenkomsten gehad. De Daltonvisie is
en blijft onze belangrijkste kernwaarde.
Werken vanuit zelfverantwoordelijkheid,
samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en
reflectie is iets wat wij heel belangrijk vinden.
Op de laatste visie bijeenkomst zijn er
presentatie gehouden betreffende
toekomstgericht onderwijs.
Onderdelen die we willen oppakken zijn:
Onze Dalton waarden meer zichtbaar maken.
Kunnen wij de wereldoriëntatie vakken meer
thematisch / groepsdoorbroken aanbieden.
Kunnen wij meer vanuit leerlijnen gaan
werken.
Ook de MR en SAC zijn betrokken. In de
nieuwsbrieven zullen we u op de hoogte
houden over de verdere ontwikkelingen.
Projectgroep.
Door het vertrek van juffrouw Sjoukje en het
niet vinden van een goede opvolger, zal
meester David tot de zomervakantie de
projectgroep leiden.
Juffrouw Anne
Juf Anne werkt vanaf de zomervakantie full
time in groep 3-4. Ze heeft juffrouw Lieke
vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof.
Donderdagmiddag sluit zij deze periode op
een ludieke manier af in haar eigen groep.
Na de voorjaarsvakantie blijft zij werkzaam in
deze groep op de donder,- en vrijdagen.
Carnaval
Er zijn diverse foto’s in ons foto album te
vinden. Die kunt u bereiken via onze website.
www.martinusmakkum.nl
login: ouder
wachtwoord: m@kkum

Ziekte en vervanging
Is er een leerkracht ziek, wordt er
zo snel mogelijk vervanging
gezocht. Toch zien wij steeds vaker dat er
geen vervanging gevonden kan worden door
een tekort aan leerkrachten. Gelukkig hebben
wij onze vervanging nog steeds kunnen
organiseren. Dit blijven we natuurlijk doen,
maar het kan voor de toekomst toch
voorkomen dat ook wij een klas naar huis
moeten sturen om dat er geen vervanging
gevonden is.

Voor de Vastenactie 2018 gaan we naar
Zambia in Afrika. Het project waarvoor we
geld gaan inzamelen, is helemaal in het
noorden van Zambia, tegen de grens met
Tanzania, in de stad Mbala. Daar helpen de
Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria
volwassenen én kinderen die het moeilijk
hebben.
In de vastentijd maken we met de kinderen
tijd voor bijzondere, inspirerende verhalen.
Daarbij denken we aan drie soorten verhalen:
• Verhalen uit de wereld om je heen
• Verhalen uit de ‘grote’ wereld, in het
bijzonder over het project in Zambia
• Verhalen uit de Bijbel
Maandag starten de groepen gezamenlijk in
het speellokaal om de vastenactie in te luiden.
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