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Beste ouders/verzorgers, 
 

   Sint Maarten in actie! voor het Ronald McDonald Kinderfonds. 
 
Met het team van IKC Sint Maarten gaan 
we in beweging! Zoals eerder gemeld, 
gaat het team van IKC Sint Maarten de 
11-steden-estafette lopen, voor het 
goede doel: Ronald McDonald 
Kinderfonds. We leggen de 240 
kilometer hardlopend af in 24 uur. We 
zullen deze klus als team samen gaan 
klaren op vrijdag 11 en zaterdag 12 juni. 
De week die daar aan vooraf gaat, is de 
Buitenspeelweek waarin we allerlei 
beweegactiviteiten met en voor de 

kinderen van school zullen organiseren. 
De ‘aftrap’ van die buitenspeelweek is 
de sponsorloop voor alle kinderen van 
Sint Maarten op vrijdag 4 juni. 
Het streefbedrag van onze actie is  
€ 5.000,= en op dit moment hebben we 
met ruim € 1.200,= al 25% bereikt. Dat is 
heel fijn en DANK! Als u wilt steunen, 
bezoek dan de speciale website 
www.starteenactie.nl/actievoerder/ikc-
sint-maarten  
De atleten van Sint Maarten zijn 
intussen al geruime tijd in training en 

zelfs voor de begeleiding zal die 
training binnenkort worden opgestart.  
 
Omdat we de atleten graag in een 
herkenbare Sint Maarten-outfit 
willen laten lopen, zijn we daarvoor 
nog op zoek naar bedrijven die ons 
willen sponsoren. 
   
  
 
 
 

 
 
 

 

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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Ondersteuningsprogramma 
Uiteraard hebt u via de media ook vernomen dat er heel veel geld naar het (basis)onderwijs gaat om 
de door de omstandigheden opgelopen achterstanden in te lopen. Voor de korte termijn heeft het 
ministerie een bedrag beschikbaar gesteld voor de periode tot en met het einde van dit schooljaar in 
het kader van Extra handen in de klas.  Na de analyse van de IEP-M-toets hebben we samen met de 
leerkrachten een inschatting gemaakt welke kinderen welke extra ondersteuning goed kunnen 
gebruiken. Vanwege de huidige omstandigheden gaan we kinderen nog steeds NIET vermengen dus 
voegen we kinderen van verschillende groepen  dan ook NIET bij elkaar voor instructie en/of hulp.  We 
zetten hierbij dus in op het werken met groepjes kinderen die samen in dezelfde groep zitten. Dat 
betekent dat er heel veel extra aandacht en hulp is voor individuele leerlingen. De medewerkers die 
we hiervoor inzetten, zijn al werkzaam op onze school. Deze Extra handen in de klas starten maandag 
12 april. 
 

Voor de wat langere termijn heeft de minister geld beschikbaar gesteld voor het Nationaal Programma 
Onderwijs (NPO), het investeringsprogramma om de gevolgen van corona in het onderwijs op te 
vangen. Het betreft een programma voor 2,5 jaar met een ambitieus tijdpad waarin op korte termijn 
een ‘schooleigen programma ‘opgesteld zal – moeten – worden. Voor de invulling van de plannen 
moeten de scholen gebruik maken van een ‘menukaart’ met ‘bewezen of aannemelijk effectieve 
interventies op zowel cognitief als sociaal-emotioneel terrein. Deze menukaart komt in april 
beschikbaar voor de scholen waarna er in mei/juni een schoolprogramma opgesteld moet zijn. Via de 
medezeggenschapsraad hebben, naast de medewerkers ook de ouders inspraak in de keuze voor de 
plannen. 
 

Huisvesting IKC Sint Maarten 
Zoals u weet, wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de verNieuwbouw van onze school, van 
ons IKC, met als doel alle kinderopvang en school onder een dak! 
Deze verNieuwbouw is een samenwerking tussen gemeente SWF, de Stichting Kinderopvang Friesland 
(SKF) en onze school/ons schoolbestuur de BMS. Het behelst deels renovatie van de lage vleugel van 
onze school en nieuwbouw ten behoeve van de kinderopvang ter grootte van 400 m2. 
Nadat we in februari het Programma van Eisen klaar hadden, is er inmiddels een actuele 
leerlingenprognose aan toegevoegd en is er een eerste kostenberekening gemaakt. De bal ligt nu bij 
de gemeente en we wachten met spanning af wanneer we groen licht zullen krijgen! 
 

Planning schooljaar 2021 – 2022 
Zoals u zult begrijpen is de planning voor het volgende schooljaar al weer gestart, met name waar het 
gaat om de jaarplanning, de planning van de groepen en de personele inzet. Het hierboven beschreven 
NPO maakt daar uiteraard deel vanuit. Ook komend schooljaar zullen we weer met 20 groepen gaan 
werken en afhankelijk van de instroom van nieuwe kleuters wellicht, evenals dit schooljaar,  ‘ergens 
verderop’ in het schooljaar een extra kleutergroep gaan maken.   
Dit betekent ook dat we van de 2,5 groep 7 van dit schooljaar 3 groepen 8 in het volgende schooljaar 
zullen gaan maken. De ouders van de kinderen van de groepen 7 worden/zijn hierover verder 
geïnformeerd. 
 

Even vooruit kijken: Heamieldagen gewoon school (HH) 
Zoals het er nu naar uit ziet, zal ook dit jaar geen Heamiel-feest gevierd kunnen worden zoals Bolsward 
dat gewend is. De vrije dagen die we daarvoor in de Planning Schooljaar gereserveerd hadden, zijn 
donderdagmiddag 24 juni en vrijdag 25 juni. Omdat er die dagen onder schooltijd geen activiteiten 
voor de kinderen gepland worden, zullen de kinderen die dagen gewoon naar school gaan. Mocht u 
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onverhoopt al een uitstapje op een van die dagen gepland hebben, dan zullen we coulant zijn bij de 
verlofaanvraag daarvoor. 
 

Onderwijs in het nieuws 
Vandaag lezen we in het nieuws: ‘Rekenen op de basisschool kan beter’. Op basis van onderzoek van 
de onderwijsinspectie halen te weinig kinderen aan het einde van de basisschool het streefniveau voor 
rekenen. ‘Een van de oorzaken zou zijn dat een aantal bassischolen te lage eisen stelt aan de leerlingen 
en niet weet dat de lat hoger moet liggen. Daarnaast moet de rekenstof beter op de leerlingen 
afgestemd worden waardoor kinderen die aanleg voor rekenen hebben een veel beter niveau kunnen 
halen; als ze maar op maat gesneden onderwijs krijgen’. Ook vindt de inspectie dat elke school een 
rekencoördinator zou moeten aanstellen. 
Over het rekenonderwijs op onze school hebben we eerder met u gecommuniceerd. Ook wij maakten 
ons zorgen over het niveau en het aanbod van de vorige rekenmethode. Dat heeft ertoe geleid dat wij 
voor een nieuwe methode gekozen hebben waarmee we met ingang van dit schooljaar werken. Het 
betreft Getal & Ruimte Junior, de voorloper van de rekenmethode die op veel V.O.-scholen gebruikt 
wordt. 
Eigenlijk kun je zeggen dat al die opmerkingen die in dit bericht door de onderwijsinspectie genoemd 
worden, ook onze argumenten waren om in actie te komen. 
Onze ervaringen nu zijn wel dat de aangeboden leerstof behoorlijk pittig is, zeker voor een aantal 
kinderen. We weten ook dat deze methode ook vele mogelijkheden biedt tot uitdaging voor de 
kinderen die dat nodig hebben. En tevens merken we dat we, zowel kinderen al leerkrachten ook wel 
wat moeten wennen aan de nieuwe manier van werken. Maar we zijn ervan overtuigd dat we hiermee 
recht doen aan goed rekenonderwijs op Sint Maarten! 
 

Praktijkondersteuners huisartsen 
Vanuit de gemeente Sudwest Fryslân geef ik u hierbij onderstaande informatie door betreffende de 
mogelijkheden van de Praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijken: 
Praktijkondersteuner Jeugd 
Kinderen lopen soms vast, hebben angsten of stress. Ze hebben verdriet over een scheiding, de dood 
van een familielid of iets dat op school of in hun vriendenkring gebeurd is. Je wilt graag helpen, maar 
weet niet precies hoe. 
Jongeren… Zit je niet goed in je vel? Voel je je eenzaam nu je je vrienden minder ziet? Of zijn er thuis 
problemen? Iedereen heeft zorgen. Blijf er niet mee rondlopen. 
Wat doet de POH-Jeugd? 
Praktijkondersteuners-Jeugd zijn er om ouders en kinderen te helpen. Je huisarts kan hier naar 
verwijzen. In de huisartsenpraktijk, thuis of op school kun je een aantal gesprekken met de POH-Jeugd 
hebben. De gesprekken zijn met ouders en kind samen of met de jongere alleen. Soms is meer 
gespecialiseerde hulp nodig. De huisarts verwijst dan door en blijft zo nodig betrokken. 
Erover praten helpt 
Bij steeds meer huisartsenpraktijken in de gemeente is een Praktijkondersteuner Jeugd aanwezig. Je 
kunt vaak al binnen twee weken bij ze terecht. Ook nu in deze coronatijd kun je met problemen 
rondlopen. Misschien voel je je eenzaam omdat je je vrienden weinig ziet. Of loopt het nu thuis niet zo 
lekker. Ook hiervoor kun je terecht bij de praktijkondersteuner Jeugd. 
Ben jij benieuwd waarvoor je bij ze terecht hoe ze te werk gaan? Bekijk dan het filmpje op ons YouTube 
kanaal: https://youtu.be/OdhsC8y8WmE               In Bolsward: Huisartspraktijken: 
IJsselhof, telefoonnummer: 0515 - 572 555. 
Nieuwmarkt, telefoon: 0515 - 572 462. 
Schraa, telefoon: 0515 - 569 232.        Voor meer informatie: www.sudwestfryslan.nl/poh 

https://youtu.be/OdhsC8y8WmE
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Hulp bij het betalen?                      Stichting Leergeld en Kindpakket  
Geen geld voor sport, hobby of schoolspullen? Kijk op www.kindpakket.nl  voor de mogelijkheden. Ter 
informatie: 
‘Het kindpakket is voor kinderen t/m 17 jaar uit gezinnen met een laag inkomen (zie daarvoor de 
website). Met het kindpakket kunt u voor uw kinderen een vergoeding krijgen voor het beoefenen van 
een sport, muziekles of hobby. Maar ook voor bijvoorbeeld een bioscoop- of pretparkbezoek, 
internetabonnement of identiteitskaart. Daarnaast kunt u een laptop voor school en het zwemdiploma 
A, B en C aanvragen. Hoe vraagt u het Kindpakket aan?  Ga naar www.kindpakket.nl. U komt bij de 
pagina voor het Kindpakket en de bijdrageregeling minima. Hier vindt u alle informatie. Of stuur een 
mail naar info@kindpakket.nl  
Maakt u andere kosten voor uw kinderen? Heeft u extra kosten voor uw kind(eren) die niet onder het 
kindpakket vallen? Bijvoorbeeld voor schoolbenodigdheden, schoolreisje of een fiets? Dan kunt u 
contact opnemen met Leergeld Sneek e.o. Zij vergoeden ook andere kosten die niet vallen onder het 
Kindpakket. Kijk op de website www.leergeldzwf.nl  voor meer informatie, of stuur een e-mail naar 
ellen-gery@leergeldzwf.nl Voor meer vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Súdwest-
Fryslân via 0515- 14 05 15 of: Postbus 66, 8600 AB AB Sneek tel.: 06 12659541.  Indien gewenst kunt 
u hierover ook contact opnemen met ondergetekende. 
 

De agenda: 
# 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 
# vrijdag  4 juni   sponsorloop IKC Sint Maarten Ronald McDonald Kinderfonds 
# week 23 7 – 11 juni  Buitenspeelweek met diverse activiteiten 
# vrijdag en zaterdag 11 en 12 juni Sint Maarten in actie voor Ronald McDonald Kinderfonds 
 

Met vriendelijke groet,            
Age Huitema 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nieuws uit de Oudervereniging: 
Volgende week krijgt u van de Oudervereniging via de mail meer informatie over de jaarvergadering, 
het jaarverslag en financieel jaarverslag 2019-2020.   
Vandaag alvast de informatie over de Vrijwillige Ouderbijdrage en de bijdrage schoolreisjes.  
Komende week (week 15) krijgt uw (oudste) kind het machtingsformulier voor de automatische 
incasso voor de vrijwillige ouderbijdrage en/of het schoolreisje mee. Wij vragen u dit formulier uiterlijk 
vrijdag 16 april bij de leerkracht van uw kind in te leveren. Ook inleveren als u besluit geen machtiging 
af te geven voor de Ouderbijdrage en/of de schoolreisjes.  
Lees verder in de bijlage 
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