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Beste ouders/verzorgers 

 
    ‘Het gaat om wie je bent’ 

Met die woorden eindigden we het vorige 
schooljaar. In mijn artikeltje in de schoolkrant 
beschreef ik hoe ik het talent en de kracht van 
kinderen ervaar bij datgene wat ze doen. En dat ik 
daar van onder de indruk ben. Elke keer weer 
opnieuw. Ook dit schooljaar wens ik onze kinderen 
weer die kracht in het verder ontwikkelen van hun 
talent. 
Van harte hoop ik dat u met uw kinderen goede 

weken hebt gehad, dichtbij, ver weg of thuis, zodat we weer fris aan de start 
staan van een hopelijk mooi en fijn schooljaar: dat de zon mag schijnen! 
 

In de bijlage informeer ik u uitgebreid over het voortzetten van de maatregelen 
die we eerder hebben ingezet. Dat betekent o.a. dat ouders als de school ‘in 
bedrijf is’ niet in de school komen en op het schoolplein. Dat is niet bedoeld 
om u op afstand te houden maar wel om een bijdrage te blijven leveren aan de 
gezondheid van ons allemaal! Ik reken daarbij op uw begrip en gelukkig lukt 
het ons samen elkaar nabij te blijven ondanks die letterlijke afstand. 
 

Maandag start ons nieuwe schooljaar en hopen we alle kinderen weer te 
kunnen begroeten. Ook veel nieuwe kinderen zullen bij ons op school komen 
en ook zij zijn natuurlijk van HARTE welkom.  
Voor het team is het schooljaar al wat eerder begonnen. Alle leerkrachten zijn 
de afgelopen week op school geweest om hun lokaal weer in te richten en zich 
voor te bereiden. Ook dat van de peuters. De BSO en het KDV waren de hele 
zomer open. 
Vrijdag 20 augustus/vandaag startten wij schooljaar 2021 - 2022 als IKC-team 
gezamenlijk met een teamdag op Sint Maarten met als jaarthema Sint 
Maarten, daar teken je voor! Het ochtendgedeelte werd verzorgd door Corrie 
Gerritsma, onze tekendocente die ons meenam in de wereld van de 
tekeningen: Informatie over hoe ‘lees’ je een tekening met tips en tools en zelf 
aan de slag. 
 
Praktische informatie bij de start van dit schooljaar 
# De eerste groepsinformatie die van belang is,  zult u via Social Schools 
ontvangen van de leerkracht van uw kind. 
# Vrijdag 27 augustus ontvangt u Samenspraak 1B 
U ontvangt dan ook de informatie betreffende: 
# Verlofaanvragen 
# Het contact- en toestemmingsformulier in geval van ziekte met uw meest 
actuele gegevens 
# Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal 

 

 

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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# Gouden weken en informatieavonden 

De eerste schoolweken van het schooljaar zijn onze Gouden Weken. Dat betekent dat wij in die periode 
in alle groepen extra aandacht besteden aan  de groepsvorming. Ook voeren we dan gesprekken met 
alle ouders, de zogenaamde startgesprekken. Via de intekenlijsten die u vanaf donderdag 26 augustus  
om 19:00 u. via Social Schools ontvangt, kunt u intekenen voor een gesprek na schooltijd in het lokaal 
van uw kind. Deze gesprekken voeren we in schoolweek 2, 3 en 4. 
In het kader van deze Gouden weken zullen de groepen 1 – 8 de eerste schoolweek tijdens de pauzes 
met hun eigen groep op hun eigen deel van het schoolplein spelen. Dezelfde organisatie als voor de 
zomervakantie. Daarna schakelen we over naar de reguliere organisatie van de pauzes. 
De informatieavonden zullen we op een andere manier gaan vormgeven. U begrijpt dat het onder de 
huidige omstandigheden niet mogelijk is alle ouders tegelijk in het lokaal uit te nodigen. Alle 
leerkrachten zullen u dinsdag 31 augustus schriftelijk informeren. Voor de eventuele vragen en 
opmerkingen daarover kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kid. 
 

Vakantieplanning 2021 2022 
Hierbij nogmaals de planning vakanties en vrije dagen voor schooljaar 2021 2022: 
Bolletongersdei   donderdag 7 oktober 2021  ’s middags vrij 
Team/studiedag   vrijdag 8 oktober 2021 
Herfstvakantie    18 – 24 oktober 2021 
Kerstvakantie    24 december 2021 t/m 9 januari 2022  
Krokusvakantie    21 – 27 februari 2022 
BMS-team-stichtingsdag  woensdag 9 maart 2022 kinderen vrij 
Goede Vrijdag    15 april 2022 
Paasmaandag    18 april 2022 
Meivakantie    27 april t/m 8 mei 2022  inclusief Koningsdag 
Hemelvaartsdag/weekend  26 en 27 mei 2022 
Pinkstermaandag   6 juni 2022 
Team/studiedag   7 juni 2022  
Heamiel    donderdag 23 juni 2022 ’s middags vrij 
     vrijdag 24 juni 2022  hele dag vrij 
start zomervakantie   donderdag 14 juli 2022  om 12:30 u. 
Teamdag    vrijdag 15 juli 2022 
 
Plattegrond lokalen 
In de bijlage betreffende de organisatorische maatregelen bij het begin va schooljaar 2021 2022 vindt 
u ook de plattegrond va school met de lokaalaanduiding. 
 
De agenda: 
# vrijdag   20 augustus teamdag Sint Maarten 
# maandag  23 augustus startdag schooljaar 2021 – 2022 
 

Met vriendelijke groet,    
Age Huitema 
 


