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Beste ouders/verzorgers, 
 

Kinderboekenweek  
Met het thema 'En toen.....' 
gingen de leerlingen van de 
groepen 8 bij de start van de 
kinderboekenweek terug in de 
tijd, naar de tijd van de 
ontdekkingsreizigers.  
Ze maakten kennis met een 
aantal ontdekkingsreizigers, 
luisterden naar het verhaal van 
Nova Zembla, en....... er was een 
echte ontdekkingsreiziger te 
gast in de klas om zijn verhaal te 
vertellen. 
Verderop in deze Samenspraak 
leest u over de belevenissen van 
de groepen 1 en 2. 
 

 
 

Nieuws uit de peuteropvang: we starten met de verlengde peuterdag! 
Na de herfstvakantie starten wij met een verlengde peuterdag. Dit zal 
voorlopig op dinsdag en donderdag mogelijk zijn. Wat houdt een verlengde 
peuterdag in? Normaal gesproken komen onze peuters 's morgens van 8 tot 12 
uur op school. Maar de peuters die toe zijn aan meer uitdaging kunnen van 8 
tot 14 uur naar de peuteropvang. Ze zullen net als de basisschoolkinderen fruit 
en een lunch meenemen. We hebben voor de middagen in principe eerst 
plaatst voor 8 peuters. Hierdoor kunnen wij in de middagen een specifieker 
aanbod bieden. Het lijkt ons een mooie opstap richting de basisschool! Als u 
hier belangstelling voor hebt kunt u daarvoor contact opnemen met de 
leidsters Marijke, Nynke-Iris, Marjolein en/of Nynke van der Wal  
 

Voortgang van het onderwijs 
Er wordt in toenemende mate getest. We merken dat ook uiteraard ook bij 
onze medewerkers. Tot dit moment gelukkig met een negatief resultaat, met 
andere woorden: geen besmetting. Zoals u wellicht ook wel begrepen hebt, 
kunnen leerkrachten met voorrang getest worden. Dat betekent in sommige 
situaties dezelfde dag maar vaak ook de volgende dag, waarna de daarop 
volgende dag de uitslag komt. Dan ben je toch zomaar 2 of  3 werkdagen 
verder. Voor de medewerkers van de kinderopvang is die voorrangsregel 
helemaal niet van toepassing. 
U zult begrijpen dat hiermee de druk op de vervanging toeneemt.  In ons 
schoolteam hebben we samen,  breed nagedacht hoe we de groepen gaan 
opvangen als de eigen leerkracht afwezig is. Tot nu toe lukt dat door extra inzet 

 

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 

 

 

mailto:OChetsamenspel@yahoo.com
mailto:OChetsamenspel@yahoo.com
mailto:a.huitema@sint-maartenschool.nl
mailto:a.huitema@sint-maartenschool.nl
mailto:smovbol@outlook.com
mailto:mrsintmaartenschool1455@gmail.com
mailto:mrsintmaartenschool1455@gmail.com


 

                                                         

  
                  IKC Sint Maarten Bolsward 

Samenspraak 5 
9 oktober 2020 

Samenspraak 

2 

van de duo-partners en/of parttimers van onze school. En zo doen we dat bij de peuter- en 
kinderopvang ook.  
Zoals eerder gemeld zit er ook een grens aan die vervanging. Alle andere opties om de kinderen op te 
vangen, komen ook aan bod maar……. 
Het kan dus ook voorkomen dat er op een dag voor de groep van uw kind GEEN vervanging mogelijk is 
en dat uw kind die dag thuis moet blijven, hoe vervelend dat ook is. 
Ik vraag u hierbij dan ook uw account van Social Schools en/of mail nauwgezet in de gaten te houden 
omdat we hierover via die weg met u communiceren. 
 

Externen en stagiaires in de school 
Zoals eerder aangegeven zijn we terughoudend met het toelaten van ouders en externen in de school. 
Dat is wennen en soms ook lastig, maar fijn dat u daar ook aan mee werkt. Deze terughoudendheid is 
niet zozeer gebaseerd op angst voor wat dan ook maar wel ter voorkoming van verkoudheid en/of 
andere klachten waardoor de medewerkers van ons IKC thuis moeten blijven. En dat is in ons aller 
belang omdat we dan de opvang en het onderwijs kunnen blijven voortzetten. 
In overleg met de opleidingen en ons bestuur blijven we – tot nu toe - de stagiaires wel toelaten op 
onze scholen. Met hen bespreken we elke keer hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de 
gezondheid en hoe te handelen bij klachten. Dat gaat tot nu toe prima! Hierin hebben we als school 
en IKC namelijk ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid als mede-opleiders van onze 
toekomstige collega’s.  
Voor onderzoek en groepsobservaties komt heel af en toe een externe deskundige die we toelaten 
omdat dat in het belang is van onze kinderen.  
 

Ouder/kindgesprekken 
In week 45 en 46 hebben we onze ouder/kindgesprekken. De kinderen van de groepen 6 – 8 nemen 

hun ouders mee naar het gesprek (😉) terwijl de leerkrachten van de groepen 1 – 5 met de 
ouders/verzorgers spreken. Dinsdag 20 oktober zullen de groepsleerkrachten de intekenlijsten open 
stellen vanaf 19:00 u. 
 

Verhuizing groep 1A 
Zoals u weet, zijn wij voor ROC de Friese Poort opleidingsschool voor studenten pedagogisch 
medewerker en onderwijsassistent. Dat betekent dat deze studenten in ons gebouw een lokaal tot hun 
beschikking moeten hebben. Daar krijgen ze les van hun docenten en van onze stage-coördinator 
Monique Breeuwsma. In schooljaar 2018 – 2019 was dat ook het geval. En toen heeft een kleutergroep 
gebruik gemaakt van de BSO-ruimte. Met ingang van maandag 19 oktober zal groep 1A van Nynke 
Reitsma en Monique Haringa gehuisvest zijn in deze BSO-ruimte ‘aan de overkant’. De 
ouders/verzorgers van deze kinderen zijn hierover al geïnformeerd.  
De kinderen van groep 1A ontvangen we ’s morgens gewoon op het kleine schoolplein. Daarna hebben 
ze hun speelbeurt, buiten of binnen waarna ze naar hun lokaal ‘aan de overkant’ gaan. Daar kunnen 
de ouders/verzorgers hun kind aan het einde van de schooltijd afhalen. 
 
‘En toen’ 
Kinderboekenweek 2020 werd ook door de kleuters van groep 1 en 2 volop beleefd. Ze maakten 
kastelen met ridders en prinsessen.  Draken en wapenschilden om de draken te verslaan.  
Als hoogtepunt schreven ze een doorgeef-verhaal.  Elke groep verzon een nieuw stuk aan het verhaal 
....en toen..... waarvan de tekeningen ook door de verschillende groepen gemaakt werden. Alle 
kleuters kregen hun eigen boek mee naar huis. 
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…En toen….. 

 

 

 

Open dag Basisonderwijs Bolsward 
Gezien de omstandigheden organiseren de basisscholen in Bolsward in oktober dit jaar GEEN Open 
Dag. We vragen de ouders/verzorgers van de kinderen die dit schooljaar en/of in 2021 ook 4 jaar 
worden, contact op te nemen met de school om een afspraak te maken voor een 
kennismakingsgesprek. De nieuwe ouders worden hiertoe uitgenodigd via een flyer die de peuters in 
Bolsward na de herfstvakantie meekrijgen om vervolgens hun keuze te maken. En zo’n 
kennismakingsgesprek is niet gebonden aan een speciale dag en week. Welkom! 
 

Stagiaires 
Zoals u weet, hanteren wij een ruim aannamebeleid voor wat betreft stagiaires (o.a. PaBo en CIOS) en 
zijn we voor ROC de Friese Poort een van hun praktijkscholen. Monique Breeuwsma is coördinator 
stagiaires en is in die hoedanigheid dan ook een dag per week gedetacheerd bij de Fries Poort. 
Gezien de omstandigheden hebben we ook met onze stagiaires afspraken gemaakt over gezondheid, 
verkoudheid, de melding daarvan en thuisblijven bij corona-gerelateerde klachten.  
Vanwege de privacy noemen we hier alleen hun voornamen en de groepen waar ze werken of 
verspreid over dit schooljaar gaan werken: 
groep 1A: Astrid  groep 1B:  Nouyria  groep 2A:  Sanne  
groep 2B: Tessa  groep 3B: Gea (LIO) groep 3C: Marieke  
groep 4B:  Maria  groep 4C: Marije  groep 5A Ronald   
groep 5B: Ingmar  groep 6A: Jorn M  groep 6B Sanne   
groep 6C: Jorn A  groep 7A: Nienke  groep 7B: Tessa   
groep 7/8C: Lindsey  groep 8A: Dennis  groep 8B: Carmen   
bij onderwijsassistenten: Audrey  CIOS: Elbrich 
BSO:  Wesley, Anouk KDV:  Savenne Peuteropvang: Anouk, Ilse 
algemeen: Ylse  pedagogiek: Janna 
 

Nieuwe touchscreens 
Deze week zijn in 8 lokalen nieuwe touchscreens geplaatst. In 2021 zullen we opnieuw 5 digiborden 
vervangen zodat we dan alles weer nieuw en up-to-date hebben. 
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CO-2-meters 
Zoals ik u onlangs gemeld heb, zijn de scholen verplicht steekproefsgewijs CO-2-metingen te doen in 
de scholen met het oog op de ventilatie van het gebouw. De meter is nu binnen zodat we deze 
metingen meteen na de herfstvakantie gaan doen. 
 

Getal & Ruimte Junior 
Onlangs informeerden wij u over onze nieuwe rekenmethode Getal & Ruimte Junior. Vanuit onze 
teambespreking en de groepsbezoeken kan ik u melden dat we erg blij zijn met deze methode. Het 
niveau is hoog en dat vraagt hier en daar weleens een aanpassing. Bijvoorbeeld als de methode 
veronderstelt dat een bepaalde opdracht eerder al is aangeboden en dat dat in onze oude methode 
nog niet het geval was. Hier proberen wij alert op te zijn en dan te anticiperen op wat nodig is voor de 
kinderen. 
We genieten intussen erg van de opzet van en duidelijkheid in deze methode en vooral genieten we 
van de manier waarop de kinderen er – hard – mee aan de slag gaan! Petje af!! 
 

Vanuit de werkgroep Gezonde school: Gezonde week – 2 t/m 6 november 
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 kan 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: 
# vrijdag   9 oktober  Theatervoorstelling Stilte aub ik denk aan Kip voor de  
      groepen 4 
# week 42  12 – 16 oktober  herfstvakantie    
# maandag  19 oktober  groep 1A begint in hun nieuwe lokaal 
# week 45  2 – 6 november  Week van de gezonde school 
# week 45 en 46  2 – 12 november  ouder/kindgesprekken voor alle groepen 
# woensdag  11 november  Sint Maartensfeest: viering met kinderen onder schooltijd 
 

Met vriendelijke groet,   
Age Huitema 


