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Beste ouders/verzorgers, 
  

   Sportieve activiteiten  
In deze Samenspraak in formeer ik u over 2 - sportieve - activiteiten: 
# vrijdag 13 mei: de feestdag 150 jaar katholiek lager onderwijs Bolsward 
# woensdag 1 juni: sportieve actiedag voor team Wybe/Maarten van der 
Weijden Foundation 
 

Sint Maarten, 150 jaar katholiek lager onderwijs Bolsward (HH) 

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! 
Die dag zullen we als school het magazine Sint Maarten, 150 jaar katholiek 
lager onderwijs Bolsward uitgeven. Het wordt aan alle gezinnen van ons IKC 
gratis beschikbaar gesteld en aan alle belangstellenden. Natuurlijk gaan we in 
dat magazine terug in de historie, de rijke historie mag ik wel zeggen. Daarnaast 
hebben we een aantal mensen bereid gevonden hun herinneringen aan hun 
schooltijd aan het papier toe te vertrouwen. Dat levert een mix aan prachtige 
verhalen op. 
Vermeldenswaard is ook dat onze school enkele jaren geleden het graf van het 
eerste Hoofd der School, meester Ridder geadopteerd heeft. Dat graf is op de 
begraafplaats in Bolsward.  
Bijzonder is, dat ondergetekende in deze 150 jaar nog maar het 5e Hoofd der 
school is en dat Dieuwertje van Dalfsen vanaf 1 augustus 2022 de eerste vrouw 
aan het hoofd van onze school zal zijn (uitgezonderd de nonnen van de 
toenmalige meisjesschool uiteraard). Een blad om naar uit te zien. 
 

Team Wybe Maarten van der Weijden Foundation 
Woensdag 1 juni nemen wij deel aan de financiële actie die Team Wybe in 
samenwerking met de Maarten van der Weijden Foundation gaat opzetten. 
Wij vragen de kinderen van onze school geld in te zamelen voor de hindernis-
sponsorloop die we op woensdag 1 juni gaan organiseren. 
Deze dag zijn de schooltijden als gewoon, behalve voor de groepen 6. Die 
komen vanwege hun activiteit die ochtend om 12:00 u. uit bij het zwembad.  
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Zwembad Vitaloo sponsort deze actie door geen huur te vragen voor onze 
activiteiten daar en daarom maakt Sint Maarten dat huurbedrag meteen over aan 
het goede doel. Waarvoor DANK! 
 
We vragen de sponsoren een totaalbedrag(je) te schenken en GEEN BEDRAG per 
rondje! 
De sponsor-hindernisbaan-activiteiten zoals we die gepland hebben: 

De groepen 1 – 4:  
Deze kinderen lopen een hindernisbaanparcours op het schoolplein of in het nabijgelegen plantsoen.  
Ze lopen maximaal 15 minuten.  
08:45 – 09:30 u.: de groepen 1  10:15 – 11:00 u.: de groepen 3 
09:30 – 10:15 u.:  de groepen 2  11:00 – 11:45 u.: de groepen 4 
 

De groepen 5 – 6: 
Deze kinderen gaan naar zwembad Vitaloo, baantjes zwemmen voor het goede doel. 
10:30 – 11:15 u.: groepen 5 
11:15 – 12:00 u.: groepen 6 
Elke groep zwemt 15 minuten daarna vrij zwemmen 
 

De groepen 7 – 8: 
Deze kinderen gaan naar sportveld Het Oordje voor hun hindernisbaanparcours en spelcircuit. 
09:00 – 10:00 u. groep 7 spellencircuit  groep 8 Hindernisbaan 
10:00 – 11:00 u. groep 8 spellencircuit  groep 7 Hindernisbaan 
Elke groep rent 30 minuten. 
 

# De kinderen krijgen vrijdag 20 mei hun sponsorkaarten mee naar huis zodat ze dan ‘los’ kunnen. 
# We verzoeken u uw kind het geld uiterlijk dinsdag 31 mei aan hun leerkracht te overhandigen. Graag zoveel 
mogelijk in papiergeld als dat lukt zodat het tellen van het bedrag voor ons iets gemakkelijker gaat. 
# In overleg met de organisatie van Team Wybe wordt de cheque overhandigd op donderdag 2 juni om 8:15 u. 
op het schoolplein. U bent daarbij natuurlijk van harte welkom. 
 

Adopteer een monument  
Dat is een onderwijsproject van het Nationaal Comité 4 en 4 mei dat in samenwerking met de 
Oorlogsgravenstichting, scholen stimuleert om een plaatselijk herdenkingsmonument te adopteren en deel te 
nemen aan de herdenking. 
De kinderen van groep 8 van de 4 basisscholen in Bolsward worden betrokken bij de herdenking op 4 mei bij het 
monument in Bolsward. Ze leggen bloemen en ze worden uitgenodigd een gedicht te maken om dat daar voor 
te dragen.  Met nadruk verzoeken wij de ouders van de kinderen die meedoen aan de herdenking en de stille 
tocht die daaraan vooraf gaat, met hun kind mee te gaan en hen te begeleiden. 
 

De agenda 
# 27 april t/m   8 mei  meivakantie 
# vrijdag   13 mei  feestdag Sint Maarten, 150 jaar! 
# 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 
# woensdag  22 juni  Start Heamiel: optocht met praalwagens 
# donderdag  23 juni  Heamiel kinderen ‘s MIDDAGS vrij. 
# vrijdag   24 juni  Heamiel, kinderen de hele dag vrij  
# donderdag   14 juli om 12:30 u. start zomervakantie 
# vrijdag   15 juli   Teamdag, kinderen vrij.    
Met vriendelijke groet,                                           Age Huitema 

 


