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Beste ouders/verzorgers, 
 

   Spelen! 
In deze tijd maken vele mensen zich zorgen 
over de ontwikkeling van de kinderen. En 
terecht. Het is ook niet niks wat ze allemaal 
voor de kiezen krijgen. En soms zelfs 
informatie die voor hen niet echt geschikt 
is. En anderzijds kun je hen ook niet overal 
bij vandaan houden en vinden ze die 
informatie zelf ook. 
 
 

 
 

Op school proberen wij zo gewoon mogelijk 
met de kinderen te werken. En daarbij: we laten 
hen vooral ook heel veel spelen. En dat doen ze 
zoals eerder beschreven FANTASTISCH! Onze 
kinderen luisteren heel goed naar Loesjes ‘Wat 
er ook speelt, laat het vooral de kinderen zijn!’ 
 

De kwartiergesprekken en informatie 
Tijdens de kwartiergesprekken die we binnenkort (week 14 en 15) met u zullen 
gaan voeren, informeren we u weer over de vorderingen en de andere 
ontwikkelingen van uw kind. Zoals u weet, hebben we de IEP-M-toets 
afgenomen in de groepen 3 – 7.  
Bij IEP horen gesprekken, met u en ook met de kinderen. Daarom hebben we 
ook aangegeven dat we de kinderen van de groepen 6 en 7 bij het gesprek 
verwachten en de kinderen van de groepen 5 mogen dat als u en uw kind dat 
zelf ook graag willen. Met ALLE kinderen praten we ook op school over hun 
eigen ontwikkeling omdat we graag zien dat ze daar zelf (mede) eigenaar van 
zijn.  
Zoals eerder gemeld kunt u via Social Schools inschrijven voor een tijdstip voor 
een gesprek en donderdag 1 april krijgen de kinderen van de groepen 3 – 7 de 
toetsresultaten van IEP (en Cito) in een envelop – voorzien van de naam van 
uw kind - mee naar huis. Omdat met name IEP voor de meeste ouders nieuw 
is, wordt dat voorzien van een begeleidend schrijven en zullen de leerkrachten 
die informatie tijdens het gesprek nog verder toelichten. 
 

Sint Maarten in actie! voor het Ronald McDonaldfonds. 
Al vele mensen hebben onze actie al bekeken op www.starteenactie.nl en dat 
is prachtig. Zoals u kunt zien hebben we met ruim € 1000,= inmiddels al 20% 
van het beoogde bedrag gedoneerd gekregen. En dat is heel fijn! Dank! 
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Pedagogisch beleid in de kinderopvang 
Bij Stichting Kinderopvang Friesland is al veel beleid geschreven, maar wordt er ook voortdurend 
gewerkt aan de verbetering hiervan. Er is een aantal beleidsmedewerkers in dienst bij SKF die vanuit 
hun eigen professie het beleid vorm en inhoud geven. Mocht een beleidswijziging direct invloed 
hebben op de opvang van uw kind wordt de oudercommissie om advies gevraagd. 
 

Inzet pedagogisch coach en expertise team SKF 
Sinds 2019 heeft iedere medewerker recht op pedagogische coaching, met als doel de pedagogisch 
kwaliteit te verbeteren. Op onze locatie kunnen we hiervoor gebruik maken van het expertise team 
van de Stichting Kinderopvang Friesland (SKF). Mochten we vragen hebben over een bepaald 
onderwerp dan kunnen we coaching aanvragen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn op het gebied van 
zorg, inrichting van ruimtes, wet- en regelgeving rondom de kinderopvang, ontwikkeling en/of gedrag 
van kinderen, communicatie enz. Voor onze locatie hebben we in 2021 58 uren toegewezen gekregen 
voor pedagogische coaching. We zouden de uren in kunnen zetten voor scholing, team coaching of 
individuele coaching, zolang het maar bijdraagt aan de verbetering van de pedagogische kwaliteit. 
 

Even vooruit kijken: Heamieldagen gewoon school 
Zoals het er nu naar uit ziet, zal ook dit jaar geen Heamiel-feest gevierd kunnen worden zoals Bolsward 
dat gewend is. De vrije dagen die we daarvoor in de Planning Schooljaar gereserveerd hadden, zijn 
donderdagmiddag 24 juni en vrijdag 25 juni. Omdat er die dagen onder schooltijd geen activiteiten 
voor de kinderen gepland worden, zullen de kinderen die dagen gewoon naar school gaan. Mocht u 
onverhoopt al een uitstapje op een van die dagen gepland hebben, dan zullen we coulant zijn bij de 
verlofaanvraag daarvoor. 
 

De agenda: 
# vrijdag  2 april   Goede Vrijdag vrij. 
# maandag  5 april   Paasmaandag vrij. 
# week 14 6 – 9 april  oudergesprekken voor de groepen 1 -7 
# week 15 12 – 16 april  oudergesprekken voor de groepen 1 -7 
# dinsdag 20 april   IEP-eindtoets groep 8 
# woensdag 21 april   IEP-eindtoets groep 8 
# dinsdag 27 april   Koningsdag vrij. 
# vrijdag 30 april   Sportdag Sint Maarten 
# week 18+19 3 – 16 mei  meivakantie (= inclusief Hemelvaartsweekend) 
# maandag 24 mei   Pinkstermaandag vrij. 
# dinsdag 25 mei   team-studiedag, kinderen vrij. 
# week 21 26 – 28 mei  schoolkamp groep 8 naar Vlieland 
# dinsdag 1 juni   schoolreisjes groep 1 – 7 
# vrijdag  4 juni   sponsorloop IKC Sint Maarten Ronald McDonald Kinderfonds 
# week 23 7 – 11 juni  Buitenspeelweek met diverse activiteiten 
# vrijdag en zaterdag 11 en 12 juni Sint Maarten in actie voor Ronald McDonald Kinderfonds 
 
Met vriendelijke groet,            
Age Huitema 


