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Beste ouder(s)/verzorger(s) 
 
  

“De vriendenkring van Sint Maarten” 
 Afgelopen maandag startte het nieuwe schooljaar. De vlag hing in top want 
het is natuurlijk een feestje om de kinderen weer te mogen ontmoeten. De één 

komt wat verlegen en gespannen de school in en de ander loopt zo vrij en 
vrolijk naar binnen. Na mijn rondje langs alle klassen vertelden veel kinderen 

dat het toch wel spannend is een nieuwschooljaar maar dat wanneer je 
eenmaal op school bent de spanning weer weg is. Dat is voor de leerkrachten 
niet anders. Het thema van dit schooljaar is “De vriendenkring van Sint 

Maarten”. Betekent dat dan dat je altijd met iedereen vrienden bent? Nee, 
natuurlijk niet. Maar we zijn op school wel samen en willen proberen dat 

iedereen erbij hoort en in de vriendenkring past. Daarom hebben we dit 
schooljaar bewust nog meer aandacht voor bewegen en als u, uw kind hoort 
vertellen dat we de dag beginnen met bewegen dan klopt dat. Wij zijn van 

mening dat een kind dat genoeg beweegt ook beter in zijn vel zit, makkelijker 
met anderen omgaat en beter presteert. Leuke beweegtips zijn altijd welkom!  
 

Bij deze Samenspraak ontvangt u: 
# De informatiebrief verlofregeling met de formulieren voor een 

verlofaanvraag 
# Het contact- en toestemmingsformulier in geval van ziekte van uw kind en 
vragen we u uw meest actuele gegevens (formulier graag retour school) 

# Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal (formulier graag retour 
school) 
De formulieren contact- en toestemmingsformulier en 

toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal verwachten we zo spoedig 
mogelijk en uiterlijk 16 september terug op school zodat wij de informatie 

kunnen verwerken. 
 
Inloopmiddag: 

De afgelopen twee jaar hebben we vanwege corona de informatieavond niet 
door laten gaan en de informatie hebben jullie via een andere weg verkregen. 
In deze tijd zijn wij wel gaan nadenken over de informatieavond en we wilden 

eigenlijk wel eens wat anders proberen. We zijn gekomen tot een 
inloopmiddag. De inloopmiddag is op dinsdag 20 september van 16.00-18.00 

uur. U kunt dan met uw kind naar school komen om een kijkje in de klas te 
nemen en om even een praatje te maken met de leerkracht. De belangrijke 
informatie voor het komende schooljaar ontvangt u via Social Schools van de 

desbetreffende leerkracht. 
  

 
 
 

 

 

 

Directeur: 
Dieuwertje van 

Dalfsen 
 

06 3861 7002 
0515 57 24 18 

 
dieuwertje.vandalfsen

@bms-onderwijs.nl  
 

 

 

Contactpersoon: 
Nynke van der Wal 

Nynke.vanderwal1@
bms-onderwijs.nl 

 
Telefoonnummers 

 
‘kleine’ BSO en PSZ: 

06 3022 3453 
 

‘Grote’ BSO: 
0515 57 58 62 
06 1334 0296 

 
KDV: 

06 1350 0468 
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Informatietafel en gevonden voorwerpen 
In de schoolzaal staat een informatietafel met diverse aanbiedingen voor abonnementen, sportclubs, 

gratis gastlessen, Squla, typecursussen etc. 
Als u voor uw startgesprek met de leerkracht op school komt is een bezoekje bij belangstelling 

daarvoor wellicht handig. 
Daar plaatsen we ook alle gevonden voorwerpen waarvoor we uw aandacht vragen. Na enige weken 
zullen we het restant een goede bestemming elders geven. 

 
Typecursussen 
Zoals elk jaar ontvangen we ook dit jaar weer veel informatie over typecursussen. Instituut Noord is 

daar een van. Zij geven hun typelessen na en aansluitend op de schooltijd hier in een lokaal op Sint 
Maarten. Uiteraard is de keuze aan u. 

 
Het gymrooster voor de komende periode 

1ste periode  Maandag  Wieger  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

8:15  Kleuters 8.15  4a  Kleuters Kleuters Kleuters 

9:00  7a  9.00  4b  6a  3a  3b  

9:45  8a  10.00  5a  6b  8b  7a  

10:30  8b  10.45  5b  6c  8c  7b  

11:15  8c  11.30  5c  7b  8a  4a  

12:00  6a  12.45  3a    5c  4b  

12:45  6b  13.30  3b    5a  Vrijkeuzeuur  

13:30  6c        5b  Vrijkeuzeuur 

 

Schoolfruit 2022-2023 - Nieuws en hulpvraag 
Volgende week start het schoolfruit- en groenteprogramma. De kinderen krijgen 20 weken lang op 
school drie porties groente en/of fruit per week. 

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. 
Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! 

Er zijn drie vaste groente- en fruitdagen: Dinsdag, Woensdag en Donderdag. 
Elke vrijdag melden wij via social schools het fruit en groente menu van de komende week. U kunt dan 
zelf rekening houden met eventuele allergieën, en zelf wat meegeven. Ook kunt u wat extra’s 

meegeven als u denkt dat een portie niet voldoende is voor uw kind (denk aan extra fruit/groente of 
een boterham). 
 

Oproep hulpouders 
We kunnen nog wat extra gebruiken. Met name op de dinsdag en donderdag zitten we nog erg krap.  

Op fruitdagen beginnen we rond 8.15 uur met het verdelen, schoonmaken en snijden van het groente 
en fruit. Soms is het maar een kwartiertje werk, vaak wat langer, maar voor 9.00 uur is het meestal 
wel klaar. En natuurlijk staat de koffie en thee klaar. 

Mocht u op 1 van deze dagen kunnen dan kunt u zich melden bij Doete Stor (via social schools of mail: 
doete.stor@bms-onderwijs.nl 
 

De vorige Samenspraak 
In de vorige Samenspraak stond dat Hemelvaart op donderdag 18 en vrijdag 19 april is. Dat moet 

natuurlijk mei zijn. 
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De agenda: 
# donderdag/vrijdag  8 en 9 september schoolkamp groepen 8 
# donderdag   6 oktober Bolletongersdei, kinderen ’s middags vrij. 
# vrijdag   7 oktober Team-studiedag, kinderen de hele dag vrij. 
# week 42  17 – 21 oktober Herfstvakantie 
 
 

 
 
Met vriendelijke groet,    
Dieuwertje van Dalfsen 


