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Beste ouders/verzorgers, 
  

   Sint Maarten 150 jaar katholiek lager onderwijs Bolsward 
Het gebouw op de foto 
hiernaast is voor de niet-
Bolswarders onder u 
misschien niet zo bekend, 
maar het was de 
katholieke lagere school 
voor jongens en voor 
meisjes. De jongens-
school Antonius en de 
Maria meisjesschool. 
Deze school  stond aan de 
overkant van de stads-
gracht, tegenover ons 
huidige gebouw. Dit 

gebouw verlieten we na het schooljaar 1979 – 1980. Het team zwom naar de 
overkant waar we het huidige gebouw betrokken. 
 

Zoals eerder aangegeven bestaat onze school dit jaar 150 jaar. Een prachtige 
mijlpaal en dat gaan we vieren.  
Vrijdag 13 mei hebben we een feestdag voor alle kinderen van IKC Sint 
Maarten. 
Voor de kinderen van ons gehele IKC zal de dag in het teken staan van ‘Oud 
Hollandse spelen’ met een draaimolen voor de peuters en kinderen van het 
KDV. Voor de groepen 1 – 8 zijn er spelletjes en sport, buiten en/of in de 
gymzaal. Er komt een ijscokar en natuurlijk krijgen de kinderen een klein 
aandenken aan dit heuglijke feit. 
De schooltijden zijn deze dag voor alle kinderen als gewoon. Dus: 
# de groepen 1 – 4:  08:15 – 11:45 u 
# de groepen 5 – 8: 08:15 – 14:15 u. 
We beginnen deze dag om 8:15 u. voor school met muziek, dans, een feestlied 
en natuurlijk ons schoollied. U bent daarbij van harte welkom! 
 

’s Middags organiseren we voor alle medewerkers en  een aantal genodigden 
een korte bijeenkomst rondom het magazine Sint Maarten, 150 jaar katholiek 
lager onderwijs Bolsward. Het eerste exemplaar zal overhandigd worden aan 
mevrouw Marieke Krijnsen, echtgenote van de in september overleden 
Meindert Krijnsen. Voor de Bolswarders beter bekend als meester Krijnsen. Hij 
was mijn voorganger en van 1966 – 1997 hoofd/directeur van onze school. 
Dit magazine  zal gratis ter beschikking gesteld worden aan alle 
ouders/verzorgers van IKC Sint Maarten. U zult dit magazine automatisch 
ontvangen. Andere belangstellenden kunnen dit bestellen door een mailtje te 
sturen naar: Onderwijs.150jaar@gmail.com  
 

 

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 

age.huitema@bms-

onderwijs.nl 

 

Oudervereniging 

Sint Maartenschool: 

smovbol@outlook.com 

Medezeggenschapsraad 

Sint Maartenschool 
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Social Schools 
Met veel plezier en gemak maken we al geruime tijd gebruik van Social Schools voor de communicatie 
tussen ouders en school en (soms) kinderen. Niet meer weg te denken. 
Zoals onlangs aangegeven nodigen we u uit om ook kleine berichtjes en mededelingen voor de 
leerkracht via Social Schools te doen. Dat gaat prima.  
 

Hierbij geef ik u nu aan dat u met ingang van heden ook de ziekmeldingen via een Social Schools-
berichtje aan de leerkracht kunt doorgeven. Een aantal ouders doet dat al. Als het nodig is om er nader 
contact over te hebben, dan kunt u een terugbelverzoek doen. Dat doen we dan uiteraard na 
schooltijd. Tenzij het ernstig is en snel moet. In die situaties blijven we natuurlijk ook telefonisch 
bereikbaar. Zo’n ziekmelding ontvangen we dan graag voor 8:00 u. op Social Schools. Vanaf dat 
moment komen de kinderen namelijk binnen en willen de leerkrachten er voor hen zijn. 
Ik vraag u de ziekmelding, daar waar het een duobaan betreft,  aan beide leerkrachten te doen. Dan 
hoeft u zich niet af te vragen wie die dag werkt en dan zijn beide leerkrachten meteen op de hoogte. 
 

In ons team hebben we afgesproken dat de leerkrachten voor schooltijd Social Schools lezen zodat we 
geen berichten hoeven te missen. 
 

Tot nu toe hebben we een beetje de gewoonte dat beide leerkrachten uw berichten ook 
beantwoorden. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Reken er maar op dat een van de leerkrachten 
antwoordt en dat de ander het dan ook wel gelezen heeft. Dat kunt u overigens ook zien. 
Het gaat er ons hierbij om dat we de communicatie efficiënt houden, de lijntjes kort maar we waken 
er ook voor dat we een ‘overkill’ aan berichtjes heen-en-weer gaan sturen. 
 

Tenslotte hebben we ook – al veel eerder – afgesproken dat de leerkrachten met regelmaat (zo eens 
per 2 weken) u wat informatie sturen over datgene wat in de groep gebeurt. Daarbij kunnen ook foto’s 
worden meegestuurd. Dat is geen vaste regel maar een richtlijn en dat geldt ook voor het aantal foto’s. 
Gewoonlijk betreft dat maximaal een 5-tal foto’s maar bij uitzondering kunnen het er ook meer zijn. 
U merkt het, ook dat timmeren we niet dicht met regels en harde afspraken maar gebruiken we 
bovenstaande als richtlijn. Met als doel u te blijven informeren over datgene wat op school gebeurt. 
 

Schoolkrant Het Samenspel 
Tot nu toe ontving u 5 keer per jaar de – digitale – schoolkrant Het Samenspel. In de teambespreking 
hebben we vastgesteld dat de functie van de schoolkrant, gezien de andere, digitale mogelijkheden 
voor wat betreft informatie, wat achterhaald is. Naast alle berichtjes op Social Schools, onze website 
en soms ook op Facebook en/of Twitter is het samenstellen van de schoolkrant eigenlijk een soort van  
‘moetje’ geworden. Daarom stoppen we daarmee. 
Aan het einde van dit schooljaar zult u nog een keer het digitale Samenspel ontvangen en daarna 
blijven we u informeren zoals boven beschreven. 
 

De agenda 
# vrijdag   15 april  Goede Vrijdag, school gesloten. KDV is open 
# maandag  18 april  Paasmaandag, school gesloten 
# woensdag 27 april   Koningsdag, school gesloten, begin van de meivakantie 
# 27 april t/m  8 mei  meivakantie 
# 23 mei  t/m 25 mei  schoolkamp groep 8 op Vlieland 
# dinsdag  24 mei  schoolreisjes groep 1 – 7 
# maandag 6 juni  Pinkstermaandag, kinderen vrij. 
# dinsdag  7 juni  team-studiedag schoolteam, kinderen vrij  

Met vriendelijke groet,           Age Huitema 


