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Beste ouders/verzorgers, 
 

VerNieuwbouw IKC Sint Maarten 
Zoals eerder gemeld, hebben we 
plannen om de lage vleugel van onze 
school te gaan verbouwen. Ruim 2 
jaar geleden hebben we die plannen 
gedeeld met de gemeente SWF en die 
plannen werden enthousiast begroet. 
Dat heeft in de periode daarna door 
diverse omstandigheden echter geen 
vervolg gekregen en er is door SWF 
ook geen budget vastgesteld en/of 
toegekend.  
Omdat het gebouw van ons KDV aan 

nieuwbouw toe is, zijn onze bouwplannen een gezamenlijke aanpak van de Sint 
Maartenschool en de Stichting Kinderopvang Friesland, onze 
samenwerkingspartner in de kindervang. 
In de gezamenlijke aanpak van school, kinderopvang, ons bestuur de BMS en 
de gemeente zien we voor de toekomst toch weer mogelijkheden. En daarom 
is er een werkgroep ingesteld die gaat komen tot ruimtelijk-functioneel 
Programma van Eisen (PvE). 
De werkgroep gaat onder leiding van de Mevrouwen, een bedrijf dat daarin 
gespecialiseerd is, vaststellen welke ruimtes nodig zijn in ons toekomstig IKC 
en de eisen daaraan. Een gebouw waarin de visie op onderwijs en opvang in de 
toekomst tot zijn recht komt. Vanuit dat PvE kunnen we verder met een nieuwe 
huisvestingsaanvraag voor de gemeente SWF die we voor 1 februari 2021 
zullen gaan doen. Dat wordt een uitdaging en daarom zal de werkgroep de 
komende 2 maanden frequent vergaderen. 
De werkgroep is zo breed mogelijk opgezet en bestaat uit: 
Van Onderwijsbureau-Meppel:  Andries Hooijsma 
Van de Mevrouwen:   Annet de Rooy 
Van de SKF:    Yildou de Boer, Thea de Jong, Nynke-Iris          
        Greidanus,  Max Nijenhuis 
Van Sint Maarten:   Nynke Reitsma, Dieuwertje van Dalfsen, Sjors, 

Visser, Nynke van der Wal, Rineke Burggraaff, 
Elisabeth de Jong en Age Huitema 

We houden u op de hoogte! 
 
Website Sint Maarten 
Met ingang van 23 november is onze nieuwe website www.sint-
maartenschool.nl  ‘in de lucht’. We hebben geprobeerd de informatie te 
actualiseren om een zo goed mogelijk beeld te geven van onze school. Mocht 
u bij het bekijken en of lezen opmerkelijke zaken tegen komen, dan horen we 
dat graag van u. 

 

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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Sinterklaasfeest op Sint Maarten 
# De kinderen van de groepen 1 – 5 hebben een filmpje gemaakt en via meester Age naar de Sint 
gestuurd. We zijn heel benieuwd of Sinterklaas, HoofdPiet en SuperPiet daar nog op zullen reageren. 
Vol verwachting…. 
 

# vrijdag 4 december vieren we het Sinterklaasfeest met een echte SinterklaasSPELochtend in alle 
groepen. De schooltijden zijn deze dag voor alle kinderen als gewoon. 
 

# We weten het niet zeker natuurlijk maar we verwachten dat de Sint net als andere jaren de 
cadeautjes wel gewoon meeneemt... En dat die ook op school komen, en dat die cadeautjes ook in de 
groepen komen en dat de kinderen die cadeautjes ook zullen krijgen. Vol verwachting klopt ons hart! 
 

Sinterklaasfeest in Bolsward 
# Via school hebben de kinderen een kleurplaat gekregen om aan de 
kleurplatenwedstrijd mee te kunnen doen. Kijk op het filmpje waar die 
ingeleverd moet worden…. 
# In 9 etalages in de stad zijn speciale cadeaus met letters erop verstopt. Uit de 
9 gevonden letters ontstaat een woord. Ook de flyer hiervoor hebben de 
kinderen via school gekregen. 
# Natuurlijk zullen Sint, HoofdPiet en SuperPiet de kinderen trakteren. Dat gaat 
dit jaar ook via school….. 
Wat geweldig dat het Sinterklaasfeest TOCH door kan gaan en dat Sint, 
HoofdPiet en SuperPiet er in deze tijd een prachtige aangepaste manier voor 
gevonden hebben. Dank, dank Sinterklaas…. 
 

Kerstmis 
Voor het vieren van kerstmis hebben we er dit jaar voor gekozen om dat ‘klein’ te houden: alle groepen 
vieren donderdag 17 december kerstmis in de eigen groep. We beginnen die dag met een door de 
school verzorgd kerstontbijt. De rest van het programma wordt door de leerkrachten in samenspraak 
met de kinderen bepaald. Uiteraard verzorgt de oudervereniging weer een traktatie en maken we er 
met elkaar een sfeervol en intiem kerstfeest van. De schooltijden zijn deze dag voor alle kinderen als 
gewoon. De kinderen nemen deze dag gewoon hun pauzehap en lunch mee naar school. 
Vrijdag 18 december begint om 11:45 u. voor alle kinderen de kerstvakantie. 
 

De agenda: 
# vrijdag   27 november  schoenzetten op school voor de groepen 1 – 5 
# dinsdag  1 december  2e vergadering werkgroep PvE 
# vrijdag   4 december  Sinterklaas – SPEL – ochtend voor alle groepen 
# donderdag  17 december  kerstfeest op Sint Maarten in alle groepen 
# vrijdag   18 december  11:45 u. begin van de kerstvakantie 
# maandag  4 januari  eerste lesdag na de kerstvakantie 
# woensdag  6 januari  3e vergadering werkgroep PvE 
# donderdag  21 januari  4e vergadering werkgroep PvE 
# week 8  22 – 26 februari  voorjaarsvakantie 
 

Met vriendelijke groet,                               
Age Huitema 
 
 

 


