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Beste ouders/verzorgers, 
 

     Robotica 
Dit schooljaar nemen wij deel aan een pilot van de 
BMS voor Robotica. Voor de groepen 6, 7 en 8 zijn 
er 16 dozen lego Spike Prime aanwezig in school. Dit 
betekent dat elke groep dit schooljaar een periode 
van 4 weken in tweetallen hiermee aan de slag kan. 
Inmiddels is de tweede groep al begonnen, de 
kinderen zijn enorm enthousiast. 
 

Door dit grote succes konden wij niet wachten om 
ook met de onderbouw en de middenbouw aan de slag te gaan. De materialen 
zijn inmiddels binnen en de leerkrachten kregen tijdens een bijeenkomst van 
Robotica uitleg over de nieuwe materialen. 
 

De groepen 1, 2 en 3 krijgen in de klas een 
mTiny. De mTiny is een educatieve robot 
voor kinderen vanaf 4 jaar. Zijn pen-achtige 
controller is een programmeertool waarmee 
kinderen hun vaardigheden, zoals logisch 
denken en probleem oplossen, kunnen 
trainen. De mTiny laat kinderen kennismaken 
met programmeren door gebruik te maken 
van instructiekaartjes en plattegrond- 
puzzelstukken met verschillende thema's. Op deze manier leren kinderen 
ontdekken en waarnemen door de interactieve, stimulerende spelletjes. 

 

De groepen 4 en 5 kunnen de 
komende schooljaren aan de slag met 
lego spike essential.  
Deze speelse, op verhalen gebaseerde 
leerervaring maakt onderdeel uit van 
het LEGO Leersysteem en moedigt 
leerlingen aan om STEAM-concepten 
te onderzoeken terwijl zij werken aan 
hun lees- en rekenvaardigheid en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Er zijn 15 dozen aanwezig en dit zorgt ervoor dat alle groepen 4 en 5 een aantal 
weken per schooljaar in tweetallen aan de slag kunnen. Wij gaan ervanuit dat 
dit net zo’n groot succes wordt als in de bovenbouw. 
 

Aanmelden? 
Als uw zoon of dochter dit schooljaar 4 jaar wordt, vraag ik u een 
aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren zodat wij de planning voor 
de 2e helft van dit schooljaar rond kunnen maken.  

 

 

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 
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Opmerkingen betreffende corona 
Allereerst wil ik u melden dat wij erg blij zijn dat u ons zo goed informeert bij ( mogelijke) besmettingen 
van u en/of de kinderen. En we gaan er vanuit dat u dat blijft doen. Goed is het ook dat u contact zoekt 
bij twijfel, samen komen we er dan wel uit!  Daar varen we allemaal wel bij en zo hopen we er dan 
ook aan bij te dragen dat alle groepen naar school kunnen blijven komen en de school door kan 
blijven draaien. Dat is in ons aller belang! 
 

# Deze week informeerde ik u over de kwartiergesprekken die we deze en volgende week voeren. 
Daarbij blijf ik benadrukken dat het voeren van deze gesprekken ons allen een goed en veilig gevoel 
moet geven. Geef ons ook aan wat voor u goed voelt. 
 

# Uiteraard denken wij na over hoe we de verschillende activiteiten voor de kinderen zoveel mogelijk 
door kunnen laten gaan of met een kleine aanpassing. Onze gedachten daarbij delen we graag met u. 
Wij proberen zo voorzichtig mogelijk te zijn maar we willen ook dat een aantal dingen zo goed mogelijk 
door kan gaan. Dat gunnen we onze kinderen! In onze keuzes realiseren we ons dat het ook 
‘dagkoersen’ zijn. Met andere woorden: wat we nu vinden en plannen, kan morgen achterhaald en 
aangepast worden. 
 

De excursies die we gepland hebben, gaan vooralsnog dan ook gewoon door. Tenminste als u bereid 
bent en blijft als chauffeur en begeleider samen met de leerkrachten met de kinderen mee te gaan. 
 

# We zijn van mening dat onze stagiaires, vrijwilligers en externe deskundigen voorlopig gewoon op 
school kunnen blijven komen. Met onze vrijwilligers hebben we daarover een gesprekje gevoerd en 
gevraagd wat ze zelf willen. Dit bespreken we uiteraard ook met de stagiaires en externe contacten. 
 

# Het Sinterklaasfeest 
In de vorige Samenspraak informeerde ik u al over het Sinterklaasfeest. De Sint heeft laten weten dat 
hij ook dit jaar graag weer bij ons op Sint Maarten komt. Deze keer neemt hij naast zijn trouwe vriend 
de HoofdPiet ook  de SuperPiet mee naar Sint Maarten. Voor de HoofdPiet is het ook op Sint Maarten 
een bijzonder jaar omdat dit zijn laatste jaar is in deze functie. Wij danken hem ook op deze plaats voor 
zijn trouwe dienst aan de Sint en de gezellige bezoeken aan Sint Maarten.  
Door de omstandigheden komen Sint en zijn Pieten wel naar school maar deze keer niet met de 
pakjesboot. 
Wij vieren de verjaardag van Sint op vrijdag 3 december. Dat doen we met de jongste kinderen samen 
met de Sint en de Pieten. De groepen 5 – 8 hebben die dag  hun surprisefeest. Vrijdag 26 november 
mogen de kinderen van de groepen 1 – 4 op school hun schoen zetten. Vol verwachting….. 
 

Kerstmis 
Op dit moment beraden wij ons op de manier waarop we het kerstfeest kunnen vieren op school. 
Daarover informeren we u later. 
 

De agenda: 
# week 46 en 47  15 – 26  november kwartiergesprekken voor alle groepen 
# vrijdag   3 december  Sinterklaasfeest op Sint Maarten 
# vrijdag   24 december  eerste dag van de kerstvakantie 
# maandag  10 januari  eerste schooldag NA de kerstvakantie 
 

Met vriendelijke groet,      

Age Huitema 


