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Beste ouders/verzorgers, 
 

En toen? 
Dat is het thema van de 
kinderboekenweek die dit jaar 
van 30 september tot en met 11 
oktober is. 
Tijdens de Kinderboekenweek 
gaan we terug in de tijd, brengen 
we de geschiedenis tot leven en 
ontdekken we werelden van 

vroeger. In elke groep zal hier aandacht aan worden besteed door (voor)lezen 
en activiteiten passend bij de leeftijd van de kinderen. 
Onze studenten van de Friese Poort zullen op woensdag 30 september in 
samenwerking met leerlingen van onze school een mooie aankleding 
verzorgen bij de hoofdingang in het thema vroeger en nu. Hier kunt u uw 
kind(eren) op een originele manier op de foto zetten. 
 
 

Verkouden naar school en melding bij GGD 
Door de nieuw afgekondigde maatregelen in het kader van het  
‘snotneuzenbeleid’  is het voor iedereen wat meer duidelijk wat kan en mag: 
kinderen mogen naar school en de kinderopvang als ze ‘gewoon’ verkouden 
zijn. Als u twijfelt bij ‘ernstiger’ klachten dan kunnen we daarover contact 
hebben en/of u kunt contact zoeken met de GGD. De beslisboom ontvangt u 
als bijlage bij deze brief. 
 
 

Team-studiedag vrijdag 2 oktober 
Vrijdag 2 oktober hebben we weer een teamdag. Vanwege de grootte van ons 
team wijken we daarvoor de ochtend  uit naar een locatie waar we met ons 
gehele team corona-proof bij elkaar kunnen komen. ’s Middags is het team 
weer op Sint Maarten omdat de activiteiten dan in kleinere groepen 
plaatsvinden. We buigen ons die dag over ons IEP-leerlingvolgsysteem, de 
referentieniveaus, meertaligheid, Engels en Fries en andere groeps- en 
leeftijdgebonden zaken. Deze vrijdag hebben de schoolkinderen vrij, evenals 
de donderdagmiddag van Bolletongersdei, donderdag 1 oktober. 
 
 
Typelessen 
De ouders die hun kind hebben aangemeld bij Instituut Noord voor (informatie 
over) de typelessen zullen door Instituut Noord zelf benaderd worden voor het 
vervolg. 
 
 
 

 

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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Stichting Leergeld en Kindpakket  
Geen geld voor sport, hobby of schoolspullen? Kijk op www.kindpakket.nl  voor de mogelijkheden. Ter 
informatie: 
‘Het kindpakket is voor kinderen t/m 17 jaar uit gezinnen met een laag inkomen (zie daarvoor de 
website). Met het kindpakket kunt u voor uw kinderen een vergoeding krijgen voor het beoefenen van 
een sport, muziekles of hobby. Maar ook voor bijvoorbeeld een bioscoop- of pretparkbezoek, 
internetabonnement of identiteitskaart. Daarnaast kunt u een laptop voor school en het zwemdiploma 
A, B en C aanvragen. Hoe vraagt u het Kindpakket aan?  Ga naar www.kindpakket.nl. U komt bij de 
pagina voor het Kindpakket en de bijdrageregeling minima. Hier vindt u alle informatie. Of stuur een 
mail naar info@kindpakket.nl  
Maakt u andere kosten voor uw kinderen? Heeft u extra kosten voor uw kind(eren) die niet onder het 
kindpakket vallen? Bijvoorbeeld voor schoolbenodigdheden, schoolreisje of een fiets? Dan kunt u 
contact opnemen met Leergeld Sneek e.o. Zij vergoeden ook andere kosten die niet vallen onder het 
Kindpakket. Kijk op de website www.leergeldsneek.nl  voor meer informatie, of stuur een e-mail naar 
info@leergeldsneek.nl Voor meer vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Súdwest-Fryslân 
via 0515- 14 05 15. Indien gewenst kunt u hierover ook contact opnemen met ondergetekende. 
 
De agenda: 
# woensdag  30 september  start kinderboekenweek ‘En toen?’ (t/m 11 oktober) 
# donderdag  1 oktober  Bolletongersdei, kinderen ’s middags vrij! 
# vrijdag   2 oktober  Studie-teamdag op Sint Maarten, kinderen van school vrij. 
      Peuteropvang is open 
# week 42  12 – 16 oktober  herfstvakantie    
# week 45  2 – 6 november  Week van de gezonde school 
 

Met vriendelijke groet,   

Age Huitema 
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