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Beste ouders/verzorgers, 
 

   VerNieuwbouw IKC Sint Maarten 
Woensdag 10 februari was de 3e bijeenkomst van de werkgroep die onder 
leiding van de Mevrouwen het Programma van Eisen (PvE) heeft samengesteld 
voor de verNieuwbouw van ons IKC. De aanvraag hiervoor is voor 1 februari 
inmiddels ingediend bij de gemeente SWF en dit PvE is deze week volgens 
afspraak nagezonden.  
Deze verNieuwbouw behelst deels renovatie van de lage vleugel van onze 
school, een aantal werkzaamheden verderop in het gebouw, alsmede de 
nieuwbouw ter grootte van 400 m2 voor de kinderopvang. Een bouwproject 
waarmee onze kinderopvang en ons onderwijs samen onder een dak komen. 
Uiteraard zal ook het buitenterrein (schoolplein en tuinen)  hierbij betrokken 
worden. 
Deze verNieuwbouw is een samenwerking tussen de gemeente SWF, onze 
partner in de kinderopvang de SKF en de Sint Maartenschool en het bestuur 
van de BMS. We zijn optimistisch over het slagen en de kansen want ‘er staan 
veel lichten op groen’ zo is onze inschatting. 
Dinsdag 2 februari kwamen de kinderen van de leerlingenraad naar school om 
samen aan hun moodboard te werken. Dat leverde ook een inspirerende 
ochtend op met een prachtig moodboard als resultaat. Uiteraard is deze ook 
toegevoegd aan ons PvE. We blijven u op de hoogte houden van deze mooie 
ontwikkelingen. 

 
 
 
De leerlingenraad denkt en praat 
mee! 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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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Peuteropvang 
Soms horen we dat peuters niet geplaatst kunnen worden vanwege een wachtlijst die er zou zijn. Als 
plaatsing op onze peuteropvang u niet snel genoeg gaat, dan verzoek ik u contact op te nemen met 
ondergetekende zodat we dat beter in beeld krijgen en op locatie Sint Maarten kunnen bekijken wat 
we eraan kunnen doen. Graag ontvang ik uw bericht hierover als dat voor u/uw kind van toepassing 
zou zijn. 
Daarnaast: door de doorstroom van kinderen van de peuteropvang naar de basisschool is er ook weer 
volop ruimte op de dinsdagmiddag en donderdagmiddag. De groepsgrootte op de middagen is 
maximaal 8 peuters! 
 

Nieuwe kleutergroep 
Maandag 1 maart starten we op Sint Maarten een nieuwe kleutergroep voor kinderen van groep 1. De 
ouders van wie het kind in de periode maart t/m juli 4 jaar wordt, hebben hierover inmiddels bericht 
gehad. Marijke Djurrema is de groepsleerkracht en heeft contact gehad met alle ouders van de 
kinderen die in maart 4 jaar worden. Die kunnen al starten. Voor de kinderen die in april 4 jaar worden, 
kan het proefdraaien ook beginnen. Deze kleutergroep zal in het lokaal naast onze  peuters gehuisvest 
zijn en gebruiken dezelfde ingang aan het Stadsstreng om naar binnen en buiten te gaan. WELKOM 
ALLEMAAL! 
 

Gymlessen binnen en buiten 
Nadat we van de gemeente SWF en de BMS groen licht kregen, hebben we besloten de gymlessen voor 
de kinderen in de gymzaal met onmiddellijke ingang ook weer op te starten. Immers: bewegen is 
gezond! 
We hebben het zo georganiseerd dat tussen 2 lessen steeds voldoende tijd (een lesuur)  is zodat de 
verschillende groepen niet tegelijk in de kleedkamers zijn. Daarmee hebben alle groepen 2 – 8 een 
gymles per week in de zaal en een gymles buiten. In de meeste situaties betreft het de gewone gymdag 
en -tijd en anders hoort u het van de leerkracht van uw kind. De groepen 1 gebruiken naast het 
buitenspelen ook het speellokaal. 
 

Toetsen 
De kinderen van de groepen 8 hebben deze week hun IEP-Midden-toetsen gemaakt. Daar gaan we met 
de kinderen van de groepen 3 – 7  na de krokusvakantie ook mee starten. De IEP-eindtoets voor de 
groepen 8 nemen we 20 en 21 april af. De adviesgesprekken met deze kinderen en hun ouders voeren 
we in week 10 (8 – 12 maart)  en week 11 (15 – 19 maart). 
 

Oudergesprekken 
De kwartiergesprekken voor de groepen 1 – 7 hebben we gepland in week 14 (6 – 9 april) en in week 
15 (13 – 16 april). We hebben dan de meeste IEP-Midden-toetsen afgenomen en verwerkt en vooral 
ook weer een mooie periode onderwijs gehad.  
 

BMS-teammiddag woensdag 10 maart 
In de vorige Samenspraak informeerde ik u over de BMS-studiedag van woensdag 10 maart voor alle 
medewerkers van de BMS-scholen. Na overleg met die scholen heeft het bestuur ervoor gekozen de 
scholen de vrijheid te geven aan het dagprogramma of aan het middagprogramma deel te nemen. Ik 
kan u zeggen dat ons team deelneemt aan het middagprogramma en daarom is er die ochtend gewoon 
school. 
Via Social Schools kunt u het onderdeel dat ’s middags verzorgd wordt door Peter Heerschop thuis ook 
gaan volgen. De informatie ontvangt u nog. 
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Open dagen 
Zoals u zult begrijpen, kunnen we op dit moment geen open dagen organiseren zoals we dat gewend 
zijn. Ouders van wie het kind dit schooljaar of komend schooljaar 4 jaar wordt, en belangstelling voor 
onze school hebben, verzoek ik contact op te nemen met ondergetekende zodat we een afspraak 
kunnen maken voor een kennismakingsgesprek na schooltijd. 
 

LIO-collega’s 
Ook dit schooljaar zullen 2 LIO-collega’s bij ons op school werkzaam zijn, te weten Gea Jillings en Dennis 
Visser. Voor Dennis is de LIO-periode in groep 8A  inmiddels begonnen. Voor Gea begint die op 
maandag 29 maart in groep 3B. Beide zijn al het gehele schooljaar werkzaam in hun groepen. We 
wensen hen een fijne periode toe. 
LIO = Leraar In Opleiding: de afronding van de PaBo betreft een periode zelfstandig, op afstand 
gecoacht, een groep te draaien. De LIO-er is volledig bevoegd leerkracht voor wat betreft de theorie en 
rondt de opleiding dus met deze praktische inzet af. 
 

De agenda: 
# vrijdag 26 februari  plaatsing van 8 nieuwe touchscreens op school 
# week 8 22 – 28 februari krokusvakantie 
# maandag 1 maart   weer naar school 
     start groep 1C 
# woensdag 10 maart  BMS-teammiddag  
# week 10 + 11 8 – 18 maart  adviesgesprekken met kinderen groep 8 en hun ouders 
# 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 
 

Tenslotte 
De eerste 2 lesweken na de thuiswerkperiode hebben we nu alweer gehad. En het was een feest de 
kinderen weer om ons heen te hebben en iedereen weer te ontmoeten! Wat een blijheid! En van harte 
hopen we dat we dat zo kunnen blijven doen en ervaren. 
Maandag 1 maart komen we weer naar school en dan is het schoolweek 25, wat betekent dat we ook 
alweer ruim in het 2e gedeelte van dit schooljaar zijn aangekomen. En die periode heeft ook duidelijk 
zo zijn eigen dynamiek. Maar nu eerst de krokusvakantie. Dat voelt enerzijds wat gek na zo’n lange tijd 
afwezigheid van school. Maar van de andere kant is ook duidelijk dat er de afgelopen periode weer 
hard gewerkt is, door kinderen, ouders en leerkrachten. En bij hard werken hoort ook hard rusten en 
ontspannen.  
Met vriendelijke groet,                           
Age Huitema 
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Zwembad in Bolsward 
Onderstaand bericht hebt u inmiddels ook via Social Schools ontvangen: 
 

Beste Schoolbestuurder,  

Zoals u weet is er een werkgroep van vrijwilligers die strijdt voor het behoud van het zwembad in Bolsward. Er is de afgelopen 

maanden enorm hard gewerkt om het zwembad een nieuwe, duurzame start te geven. Het resultaat wordt op 1 maart 

aanstaande overhandigd aan de gemeente, waarna de gemeenteraad op 29 april een beslissing zal nemen of het zwembad 

na 1 juli 2021 dicht gaat of nieuwe start maakt.  

Om een nieuwe start te kunnen maken is het nodig dat Bolsward het zwembad massaal omarmt en dat we samen met de 

gemeente optrekken. De sleutel ligt dus bij de inwoners, bedrijven, stichtingen en verenigingen van Bolsward en omstreken. 

Vóór 1 maart moet Bolsward haar intenties laten zien en bij een nieuwe start moeten we het gaan waarmaken.  

Hiervoor is onlangs www.zwembadbolsward.nl gelanceerd waar iedereen zich kan aanmelden die af en toe een handje wil 

helpen. Er zijn tal van kleine klusjes die samen helpen de exploitatie te verbeteren zodat bijvoorbeeld badmeesters geen gras 

meer hoeven te maaien. Ook kun je vriend van het zwembad worden en zo jaarlijks een kleine bijdrage leveren.  

Hoe meer vrijwilligers en vrienden we kunnen tonen, hoe groter de impact is op het besluit van de gemeenteraad! 

Concreet vragen we u deze mail door te sturen en uw personeelsleden, ouders en leerlingen te enthousiasmeren zich aan te 

melden als vrijwilliger of vriend voor een nieuwe start van het zwembad in Bolsward. Je hoort in Bolsward toch te kunnen 

zwemmen!? 

Met sportieve groet, Jacqueline Brouwer Namens de Werkgroep Zwembad Bolsward 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zwembadbolsward.nl/

