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Beste ouders/verzorgers, 
 

‘Breng ouders en hun zieke kind dicht 
bij elkaar’ 
Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt 
er al 35 jaar voor dat zieke kinderen en 
hun familie dicht bij elkaar kunnen zijn. 
Zieke kinderen voelen zich namelijk 
beter met hun ouders, broertjes en 
zusjes in de buurt. Ouders houden de 
zorg beter vol met een rustplek dicht bij 
hun zieke kind. 
In 12 Huizen logeren ouders, broertjes 
en zusjes op loopafstand van het 

ziekenhuis. In 13 Huiskamers, midden in ziekenhuizen, kunnen families in 
huiselijke sfeer even ontspannen. In 3 vakantiehuizen vinden gezinnen met een 
zorgintensief kind nieuwe energie. 
Een prachtige organisatie waar we ons graag voor inzetten. Voor meer 
informatie kijk op: https://www.kinderfonds.nl  
 

‘Afrekenen’sponsorgeld 
Omdat we zo weinig mogelijk cash-geld op school willen verzamelen, hebben 
we voor het ‘afrekenen’ van het sponsorgeld de volgende – veilige – 
mogelijkheden bedacht: 
1. De ouders verzamelen het geld en maken het totaalbedrag over via 
de website van onze actie: 
https://www.starteenactie.nl/acties/ikcsintmaarteninactie onder vermelding 
van: sponsorloop Sint Maarten met daarbij de naam van uw kind(eren) en u 
geeft uw kind het sponsorformulier mee naar school. 
2. U verzamelt het geld en geeft het uw kind zoveel mogelijk in 
papiergeld mee naar school alsmede het sponsorbriefje met daarop het 
totaalbedrag vermeld. 
3. U verzamelt het geld en geeft het uw kind mee naar school en 
vermeldt het totaalbedrag op het sponsorbriefje zodat wij het gemakkelijk 
kunnen tellen. 
 

Wij verzamelen het geld op maandag 14 juni en zullen dat meteen storten bij 
de bank. We hopen dat u  – als u daar gebruik van maakt – het bedrag uiterlijk 
die datum ook op de actiepagina ‘gestort’ hebt zodat we dan snel een 
eindbedrag bekend kunnen maken. IEDEREEN alvast HARTELIJK DANK! 
 

Ook de kinderen in actie! 
Ook de kinderen hebben we gevraagd aan de actie mee te doen door mee te 
doen aan de sponsorloop. Die organiseren we volgende week op de 
verschillende dagen. 

 

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 

Sint Maarten in actie!  
Ronald McDonald Kinderfonds. 
 

De tellerstand van onze aktie: 
Wij hebben op dit moment ruim 
60% van het streefbedrag 
binnen:              
 

€ 3.064,25 
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Omdat we de verschillende groepen ook tijdens het buitenspelen niet vermengen, heeft elke groep 
zijn eigen tijdstip en dag waarop de rondjes gelopen worden. Het schema hiervoor (onder schooltijd): 
 

Maandag  7 juni:   de groepen 4A, 4B, 4C, 5A en 5B 
Dinsdag  8 juni:  de groepen 7/8C, 3A, 3B, 3C, 6A, 6B, 6C 
Woensdag  9 juni:  de groepen 7A, 7B, 8A, 8B 
Donderdag  10 juni:  de groepen 1A, 1B, 1C, 2A, 2B 
 

In verband met de veiligheid houden we alle kinderen tijdens deze sponsorloop dichtbij huis. 
De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 lopen rondjes op het schoolplein. 
De kinderen van de groepen 4 en 5 lopen rondjes om het schoolgebouw. 
De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 lopen rondjes om school en gymzaal. 
Vrijdag 11 jun is de start van de 11-stedenestafette. De eerste loper vertrekt rond 14:00 u.  
 

De lopers zullen in speciaal hiervoor ontworpen loopshirts lopen. De aanschaf daarvan  is mogelijk 
gemaakt en gesponsord door: Hoekstra en Lemstra en Draijer met de speciale APK van Sporthuis van 
Feer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Daarnaast zullen de lopers gedurende de gehele 
tocht begeleid worden door teamleden op de 
fiets. Voor het vervoer van materialen maken 
we daarbij gebruik van de bakfiets van René en 
Marina. De servicebeurt van deze bakfiets is gratis verzorgd en gesponsord door Fred Kroontje.  
Allen DANK! 
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De beweegweek 
Komende week is de beweegweek. Naast de Elfsteden sponsorloop voor het Ronald McDonald 
Kinderfonds is er voor ieder groep een beweegactiviteit georganiseerd. 
 

Het Programma: 
Maandag 
08.15 - 08.30 uur  START filmpje openingsdans in eigen lokaal 
09.00 u.  freerunning  groep 8B  op grasveld 
09.45 u.  freerunning  groep 8A  op grasveld 
10.30 u.  freerunning  groep 6A  op grasveld 
11.15 u.  freerunning  groep 6C  op grasveld 
Dinsdag 
09.00 u.  freerunning  groep 7A  op grasveld 
09.45 u.  freerunning  groep7B   op grasveld 
10.30 u.  freerunning  groep 7/8C   op grasveld 
11.15 u.  freerunning  groep 6B   op grasveld 
09.00-10.00 u.  skeeleren  groepen 4   op skeelerbaan 
10.30-11.30 u.  skeeleren  groepen 5  op skeelerbaan 
Woensdag 
Tijd volgt   spelletjescircuit peuters en groep 1 op schoolplein 
Donderdag 
Tijd volgt   spelletjescircuit groepen 2 en 3 op schoolplein 
 
Op het schoolplein zijn de oude balanceerbalken verwijderd. Binnenkort wordt er een nieuw 
speelattribuut, van houten palen, en een klimwand geplaatst! Dit allemaal op initiatief van de 
werkgroep Gezonde school bestaande uit Nynke Attema,. Wally Hoekstra en Doete Stor. 
 
De agenda:  
# week 23 7 – 11 juni  Buitenspeelweek met diverse activiteiten 
     sponsorloop IKC Sint Maarten Ronald McDonald Kinderfonds 
# vrijdag en zaterdag 11 en 12 juni  Sint Maarten in actie voor Ronald McDonald Kinderfonds 
# donderdag 24 juni   gewoon school 
# vrijdag  25 juni   gewoon school 
# maandag 28 juni   musicalvoorstellingen door groep 8A 
# dinsdag 29 juni   musicalvoorstellingen door groep 8B 
# woensdag 30 juni   musicalvoorstellingen door groep 8C 
# dinsdag 6 juli   uitzwaaiviering en pelgrimstocht groepen 8 
# woensdag 7 juli   VerHEUG-verHOOG-ochtend: alle kinderen gaan kennismaken 
     met hun nieuwe meester/juf 
# donderdag 8 juli   11:45 u. pannenkoekenpicknick??? (onder voorbehoud)  
     12:30 u. begin van de zomervakantie 
# vrijdag  9 juli   team-klus-verhuisdag voor alle medewerkers 
# vrijdag  20 augustus  team-start-dag voor alle medewerkers van IKC Sint Maarten 
# maandag 23 augustus  eerste schooldag schooljaar 2021 - 2022 
 

Met vriendelijke groet,  
Age Huitema 
 
 


