SCHOOLNIEUWS
ST.MARTINUS, DE SPIEGELTUIN & ‘t TOVERBOSCH
Vrijdag 10 september 2021

Beste ouders en verzorgers,
De eerste week zit erop, we zijn enthousiast begonnen en gelukkig zijn er geen klassen naar huis
gestuurd. We hopen uiteraard dat dat nog even zo blijft. Vorige week zijn we begonnen met de
Gouden Weken, komende week beginnen we met BOUW-lezen.
Vanaf maandag gaan de leerlingen weer
starten met BOUW!
BOUW! is een online programma dat
effectieve ondersteuning biedt bij
beginnende geletterdheid en leren lezen.
Vanaf groep 3 kan het zijn dat uw kind hier mee gaat werken. Hij/zij zal 4 keer per week worden
begeleid door een tutor uit groep 8.
Bijgevoegd het instructie filmpje van BOUW!, zodat u alvast een indruk krijgt van wat het programma
precies inhoudt.

(33) Instructie werken in Bouw! - YouTube
(https://consent.youtube.com/m?continue=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhQWOpW17YG
o%26t%3D7s&gl=NL&m=0&pc=yt&uxe=23983171&hl=nl&src=1)
Cultuur
Dinsdag 5 oktober gaan de groepen 1-2 onder schooltijd met de
bus naar de voorstelling: ‘Een ruimtereis’ in de Nieuwe Nobelaer
in Etten-Leur.
In ‘2021: Een Ruimtereis’ laten twee astronautjes in spé hun fantasie
sneller reizen dan het licht. In deze verbluffende ‘houtje-touwtjekleuter-sciencefiction’ gaan twee fantasievolle geesten dapper het
avontuur van de nacht aan.
Een voorstelling voor iedereen die nog weet óf juist vergeten is
hoeveel durf ervoor nodig is om in slaap te vallen, in het donker te
stappen en niet te weten wat er gaat komen.

De kalender, aangepaste versie
Door enkele oplettende lezers zijn we gewezen op wat foutjes in de kalender. De goede versie is nu
toegevoegd. Deze staat ondertussen ook op de website. Als bijlage de actuele kalender.
De papieren versie is ook aangepast.
De opvallendste verbetering betreft een studiedag in februari, en Goede Vrijdag als vrije dag.
Deze stonden wel in het overzicht, maar niet op de kalenderbladen zelf.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf is op 22, 23 en 24 september op school.
Op woensdag de 22 zijn de kleuters en groep 3 aan de beurt.
De overige klassen op donderdag of vrijdag. We houden met de planning rekening met de gymlessen,
zodat de kinderen niet met oververhitte koppies op de foto komen.
We beperken de broer-zus foto tot kinderen die op onze school zijn ingeschreven. Kinderen op PSZ,
KDV of andere scholen kunnen dus niet mee op de foto.
Via ouderportaal wordt u verder geïnformeerd.
Dit is Holland
Zoals u weet zijn er op school opnames gemaakt voor het programma Dit is Holland. Er is toen een
promotiefilmpje over onze school gemaakt. Dit wordt uitgezonden op 12 september, rond 14.00 uur en
het wordt herhaald op 18 september rond 1100 uur. Daarna wordt het filmpje op de website
geplaatst.

Belangrijke data
6 september
7 september
12 september
16 september
18 september
21 en 23 september
29 september
5 oktober

Bijlage: Kalender

1e schooldag
1e schooldag nieuwe kleuters groep 1
Martinus op tv, 1400 RTL4
informatieavond groep 1 en 2
Martinus op tv, herhaling , 1100 RTL 4
inloopavond groep 3 tm. 8
studiedag, school gesloten
groep 1-2 naar de Nobelaer

