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Beste ouders/verzorgers, 
   

   ‘Doe wat lukt en heb het goed thuis’ 
Die uitspraak en boodschap van mij kent u intussen. En die blijft wat ons betreft 
van kracht voor wat betreft het thuisonderwijs. Wij realiseren ons terdege dat 
het thuisonderwijs weer heel wat van u vraagt, en van de kinderen. In 
combinatie met elkaar, met alle kinderen in het gezin, met ons en met uw eigen 
werk, is het heel wat! Dat onderschatten wij niet! 
Dat is dan ook de reden dat wij bewust voor een compact aanbod hebben 
gekozen, en dat blijven we ook doen.  
Vandaag heeft het team de eerste week geëvalueerd. Daarin hebben we ook 
uw opmerkingen en suggesties meegenomen. We merken en krijgen terug dat 
er in grote mate tevredenheid is over de aanpak en opzet. Ook een paar 
pijnpuntjes, verbeterpuntjes en suggesties hebben we besproken en daar 
zullen we de komende week op anticiperen.  
Als het nodig is: voel u vrij om – via Social Schools -  contact te zoeken met de 
leerkracht van uw kind zodat we daar op kunnen inspelen en elkaar kunnen 
helpen. 
Wij waarderen uw inzet en die van de kinderen en uiteraard ook die van de 
leerkrachten waarbij ons motto blijft zoals in de titel benoemd. 
 

Dinsdag is de volgende persconferentie en horen we welke besluiten er 
genomen worden. Als de lockdown verlengd wordt, zullen we u ook weer 
verder informeren over het thuisonderwijs en de eventuele noodopvang. Deze 
noodopvang is, zoals u zult begrijpen, bedoeld als het strikt noodzakelijk is en 
bij een cruciaal beroep. 
 

3e kleutergroep 1 
Met ingang van maandag 1 maart zullen we een nieuwe kleutergroep gaan 
opstarten. Omdat het aantal aanmeldingen van 4-jarigen voor dit schooljaar 
heel goed is, zijn de huidige groepen 1A en 1B inmiddels ‘volgelopen’. Daarom 
hebben we ruimte kunnen maken voor een 3e groep 1. De ouders van de 
kinderen die het betreft zullen hierover binnenkort verder geïnformeerd 
worden. Marijke Djurrema zal de juf van deze groep zijn. 
 

Personele zaken 
Na haar zwangerschapsverlof heeft Marjet Jellesma haar werkzaamheden in  
groep 4A en groep 4C weer op zich genomen. Een wat bijzondere start zo 
middenin de thuiswerkperiode. De ouders van deze groepen waren hierover al 
geïnformeerd. Succes en een fijne samenwerking toegewenst. 
Het contract van Kristina Pichugina als onderwijsassistente aan onze school 
liep op 31 december j.l. af. Door de wettelijke regelingen kon dat helaas ook 
niet verlengd worden. Kristina had naast haar werkzaamheden op Sint Maarten 
ook nog een baan als docente Engels in het Voortgezet Onderwijs in 
Leeuwarden. Daar kon ze haar uren gelukkig wat uitbreiden. Een deel van de 
werkzaamheden van Kristina zijn overgenomen door Jourica Hoekstra. 
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VerNieuwbouw IKC Sint Maarten 
Zoals u weet, werken we aan een ruimtelijk-functioneel 
Programma van Eisen voor wat betreft de verNieuwbouw van onze 
school, van ons IKC. Ondanks de beperkende maatregelen hebben 
we de afgelopen weken toch een aantal bijeenkomsten kunnen 
realiseren. Met als doel een huisvestingsaanvraag te doen bij de 
gemeente SWF. Dit traject loopt ondanks alles gewoon door en we 
gaan er vanuit dat we de termijn voor het indienen van het plan 
gewoon zullen halen. 
Intussen blijven we de opvang, Kinderdagverblijf, Voorschoolse en 
Buitenschoolse opvang en Peuteropvang gewoon organiseren en 
realiseren zoals u dat van ons gewend bent. Daar verandert niets in. 

We onderzoeken zelfs de mogelijkheid om binnenkort meer peuters naar de peuteropvang te kunnen 
laten gaan. Daarover volgt binnenkort meer informatie. 
 

Tenslotte 
Het is een heel andere start van het nieuwe jaar geworden dan we gewend zijn. Met veel beperkingen 
en onzekerheid. En de kans is reëel dat dat ook nog even zo blijft. Hoe de situatie ook is: we proberen 
er met elkaar het beste van te maken, samen met u en de kinderen.  
We denken nu alweer na over al die mooie dingen die we ook weer kunnen gaan doen als we weer 
allemaal naar school mogen komen. En dat komt! 
Succes met alles en laten we de naam van deze nieuwsbrief en onze schoolkrant, juist in deze tijd waar 
blijven maken: In Samenspraak en in Samenspel, dan lukt het. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Met vriendelijke groet,                               
Age Huitema 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


