
Sint Maarten,  
natuurlijk bewegen!

IKC Sint Maarten. 

We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Moeilijker wordt het niet. 

En wil je dat zien? Neem gerust eens een kijkje. We vinden het leuk om onze 

school aan jou en je kinderen te laten zien. Bel of mail wel eerst even voor  

een afspraak: 0515 - 57 24 18. Of stuur een e-mail naar onze directeur  

Age Huitema: a.huitema@sint-maartenschool.nl

IKC Sint Maarten  

Plein 1455 1, 8701 EW Bolsward

Telefoon: 0515-572418

Email: a.huitema@sint-maartenschool.nl

Maak kennis met de school!



Alles samen

IKC Sint Maarten biedt veilig, gezond 

en natuurlijk onderwijs. Veilig omdat 

er goed op de kinderen wordt gepast. 

Gezond omdat voldoende beweging 

goed is voor lichaam en geest.  

En natuurlijk omdat IKC Sint Maarten 

de kinderen meeneemt naar buiten, 

de natuur in. Leren door het leven 

zelf te ontdekken, met oog voor een 

ander. Met respect voor elkaar en 

voor andere opvattingen. Hier  

gelooft Sint Maarten heel sterk in.

Op Sint Maarten is aandacht voor 

ieders talent. Voor het rekenwonder 

en de bioloog; de 100-meterloper en 

de metselaar. We sporten en spelen 

daarom volop. We organiseren veel 

activiteiten met en voor de kinderen, 

zowel binnen als buiten ons IKC.

 Het gebouw heeft lokalen voor de 

gewone vakken en heeft flexibel in te 

richten ruimtes voor toneel en spel. 

We zorgen ervoor dat het activiteiten-

programma afwisselend blijft.  

Een aanbod dat we samen met (groot)

ouders aantrekkelijk houden. Want 

niet wij maar jullie kennen je kind het 

best. Van die kennis maken wij graag 

gebruik. 

Integraal Kind Centrum Sint Maarten 

heeft het basisonderwijs en de kinder-

opvang van Stichting Kinderopvang 

Friesland bij elkaar. Dat betekent dat 

kinderen tot het voortgezet onderwijs 

op één en dezelfde plek naar school 

gaan en worden opgevangen. Alles 

onder één dak. Dit vergemakkelijkt de 

overgang van het kinderdagverblijf en 

de peuteropvang naar de basisschool. 

We leren je kind al kennen in de zand-

bak. We bieden voor- en naschoolse 

kinderopvang en daar is altijd iets te 

doen: we maken soep, voeren de 

lammetjes en rennen ons suf tijdens 

de natte sponzen race.

Sint Maarten vindt de ontwikkeling 

van je kind erg belangrijk. Sint Maarten 

is een kindcentrum waar elke dag  

gespeeld wordt. Waar ‘Natuurlijk  

Bewegen’ het motto is. 

De dagelijkse zorg en begeleiding  

zijn in handen van pedagogische  

professionals. De ontwikkelingen in 

het onderwijs en de kinderopvang 

worden op de voet gevolgd.  

Door betrokken, gepassioneerde  

en nieuwsgierige medewerkers.  

Zij zorgen voor een gezonde balans 

tussen solide leerstof en het hebben 

van plezier. 

Natuurlijk bewegen


