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Beste ouders/verzorgers, 
 

Doneer je schoolhek 
Onlangs hebben we besloten mee te 
doen aan de actie ‘Doneer je 
schoolhek’ van JeugdHulp Friesland. 
Hun informatie daarbij geef ik u hierbij 
door: 
 

Heeft u het spandoek op ons schoolhek 
gezien? Daarmee wordt aandacht 
gevraagd voor pleegzorg. De actie van 
Jeugdhulp Friesland en de William 
Schrikker Groep wordt ondersteund 
door de gemeente Súdwest Fryslân. 

Opgroeien in een gezin. Voor de meeste kinderen is dit de normaalste zaak van 
de wereld. Maar wat als de problemen in een gezin zo groot zijn dat een kind 
(tijdelijk) niet thuis kan wonen? Dan is (tijdelijk) wonen in een pleeggezin vaak 
het beste alternatief. In Friesland wonen bijna 850 kinderen in een pleeggezin. 
Dat lijkt veel maar toch wordt voor veel andere kinderen een warm gezin 
gezocht.   
Iedereen kan in principe pleegouder worden. Wat telt is dat u een kind 
structuur, warmte en veiligheid kunt bieden. Er zijn verschillende vormen van 
pleegzorg. Sommige kinderen wonen zeven dagen in de week bij hun 
pleeggezin. Anderen af en toe een weekend of tijdens de vakantie. Dat hangt 
af van wat het beste is voor het pleegkind. 
Wilt u meer weten?  
Op een informatiebijeenkomst delen pleegouders en hulpverleners ervaringen 
om u een zo goed mogelijk beeld van pleegzorg te geven. En wat erbij komt 
kijken om pleegouder te worden. Om wat voor kinderen het gaat, hoe het 
voorbereidingstraject eruit ziet en welke ondersteuning geboden wordt. Op 
www.jeugdhulpfriesland.nl/pleegouderworden vindt u meer informatie en kunt 
u zich vrijblijvend aanmelden voor een bijeenkomst voor meer informatie.  
 

Ouder/kindgesprekken 
Zoals gemeld, zullen de ouder/kindgesprekken de komende weken niet fysiek 
op school plaatsvinden maar telefonisch en/of via videobellen. Ondanks de 
‘afstand’ die dit met zich meebrengt hopen we op goede gesprekken en een 
goede uitwisseling tussen ouders – kind – school. 
 

Lokaal groep 1A 
Doordat groep 1A nu haar intrek genomen heeft in de ruimte van de ‘grote 
BSO’ is hun lokaal in school vrijgekomen. Dat lokaal wordt multifunctioneel 
gebruikt door de stagiaires van de Friese Poort en hun docenten, de 
projectgroep en andere kleinschalige activiteiten. 
 

 

Telefoonnummer 

BSO en PSZ: 

06-133 40 296 

 0515575862 

KDV: 06 135 00 468 

Oudercommissie 

BSO/KDV/PSZ: 

 

OChetsamenspel@yahoo.

com 

Dagelijkse leiding/ 

algemene zaken: 

Age Huitema 

06-1073 3308 

0515-572418 

 

Directeur 

Age Huitema: 

0515-572418 

06-1073 3308 

a.huitema@sint-

maartenschool.nl 

 

Oudervereniging 

Sint Maartenschool: 

smovbol@outlook.com 

Medezeggenschapsraad 

Sint Maartenschool: 

 

mrsintmaartenschool1455

@gmail.com 
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De peuteropvang 
Met ingang van vorige week kunnen ouders van de peuters op dinsdag en 
donderdag ook voor een hele dag kiezen. Of als ouders dat willen: voor een 
peutermiddag. 
Voor meer informatie kunnen ouders terecht bij de pedagogisch 
medewerksters Marijke, Marjolein en Nynke-Iris. Of een telefoontje naar 
Sint Maarten:  0515 57 24 18 
Bij erg slecht weer zullen de leidsters de peuters opvangen bij de zijdeur 
van de school, de deur meteen naast het peuterlokaal. Een van hen staat 
daar dan klaar als u uw kind naar de opvang brengt. 

Omdat de peuterochtenden aardig vollopen, overwegen we of we ook een ‘complete’ peutermiddag 
van 4 uren zullen gaan aanbieden. Als u daar belangstelling voor hebt, kunt u dat aan ons doorgeven. 
 

Sint Maartensfeest 
Zoals u weet, zijn wij een school van vieren. En hoe lastig het soms ook is, 
dat willen we ook in deze tijd, vooral ook samen met de kinderen blijven 
doen. Het is wat zoeken naar andere en wat aangepaste vormen, maar toch. 
Woensdag 11 november zullen we op een bescheiden, maar naar ons idee 
heel mooie en inhoudelijke manier Sint Maarten vieren. Dat doen we met 
de kinderen van ons IKC onder schooltijd. We hopen dat de verhalen waar 
de kinderen ook hierover mee thuis komen, ons blijven verbinden als IKC 
Sint Maarten-gemeenschap! 
Op dit moment beraden we ons nog op de manier waarop we het feest van Sinterklaas en kerstmis 
met elkaar zullen vieren. Daarover later mee. 
 

Vanuit de werkgroep Gezonde school: Gezonde week – 2 t/m 6 november (HH) 
In de week van 2 t/m 6 november hebben wij een gezonde week op school. In deze week besteden we extra 
aandacht aan een gezonde levensstijl. 
# Op dinsdag 3 november hebben het Nationaal Schoolontbijt. We krijgen voldoende ontbijtpakketten 
aangeboden, met een ruim assortiment en voldoende keuze voor een lekker en gezond ontbijt voor alle kinderen. 
De dag beginnen met een goed ontbijt geeft energie, levert voedingsstoffen, is goed voor de stoelgang en houdt 
je gezond. De kinderen hoeven deze dag dus thuis niet te ontbijten! 
# De hele week hebben wij een Kraanwaterweek. Dit in plaats van de nationale kraanwaterdag op 23 september. 
We drinken deze week bij voorkeur alleen kraanwater en geen andere drankjes.   
Om er een geslaagde week van te maken vragen we jullie om deze week geen zoete (zuivel)drankjes aan je 
kind(eren) mee te geven, maar water uit de kraan in een bidon, schoolbeker of hervulbaar flesje (geen pakjes 
drinken)! Eventueel kun je een schijfje citroen, komkommer of fruit in het water doen, of (koude) thee meegeven. 
# En we gaan deze week de daily mile met alle kinderen doen. De kinderen lopen, joggen of rennen op 3 
momenten in deze week met hun klasgenoten 15 minuten in de veilige omgeving van hun eigen schoolplein. 
Iedereen doet mee – het is geen gymles en het is niet competitief – en ondertussen bouwen ze aan hun conditie, 
relaties, vertrouwen en veerkracht.  
# Verder zullen we in de klas veel aandacht besteden aan (het waarom van) gezonde voeding en beweging door 
middel van leuke opdrachten, proefjes in de klas en clinics, buiten op het plein. Maar ook het duurzame aspect 
van de gezonde levensstijl nemen we mee. 
 

De agenda: 
# week 45  2 – 6 november  Week van de gezonde school 
# week 45 en 46 en 47 2 – 19  november ouder/kindgesprekken voor alle groepen 
# woensdag  11 november  Sint Maartensfeest: viering met kinderen onder schooltijd 

 
Met vriendelijke groet,            Age Huitema 

 

  


