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Beste ouders/verzorgers, 
 

Sint Maartensfeest: ‘Eindelijk iets om 
weg te geven….’ 
 

‘Maarten was de zoon van een zeer rijke 
koopman. Hij was officier in het 
Romeinse leger en op een koude mistige 
dag reed hij met een groot bataljon 
soldaten in draf naar de stad Amiens in 
Frankrijk. Het was zijn bedoeling voor 
donker binnen de stadsmuren te zijn 
omdat het daarbuiten ’s nachts te 

gevaarlijk was. Toen ze bij de grote stadspoort aankwamen trad er plotseling een 
gedaante uit het schemerdonker naar voren. Het was een bedelaar die, slechts in 
lompen gekleed en bibberend van de kou, vroeg om een aalmoes.’ 
 

Zo begint de legende van Sint Maarten, de man die deelde met de arme bedelaar. En 
zo begon het spel dat juf Wally vertelde en dat gespeeld werd door meester Wieger, 
juf Angelien, juf Ilse met haar dochtertje Fraya, juf Bernice,  juf Annalies en Johannes 
Walinga als Sint Maarten te paard, woensdagochtend speelden op het schoolplein voor 
alle kinderen van Sint Maarten. 
 
Met een door een door juf Nynke 
Reitsma zelf gemaakte – deelbare - 
mantel kwam Sint Maarten te paard het 
schoolplein op waar hij die mantel 
deelde en de helft daarvan aan die arme 
bedelaar gaf. Bij het wakker worden de 
volgende dag, herinnerde deze 
bedelaar zich het warme gebaar van de 
officier en ging naar hem op zoek om 
hem te bedanken. Onderweg kwam hij 
een weesmeisje, een arme koopvrouw 
met haar kindje, een jongen die zijn eieren moest verkopen en een oude knecht tegen. 
En steeds gaf hij hen weer de helft van het stuk mantel dat hij nog over had. Dat zorgde 
ervoor dat hij  uiteindelijk zelf nog maar een klein lapje stof over hield. 
Toen hij Maarten eindelijk gevonden had, vroeg die waar die halve mantel toch 
gebleven was. De bedelaar bedankte Maarten omdat hij eindelijk ook iets had om weg 
te geven, aan hen die het nodig hadden. 
Onder de klanken van het schoollied ‘Hoi wat is het reuzefijn op de Sint Maartenschool 
te zijn..’ en enkele traditionele Sint Maartenliedjes vertrok Maarten te paard en 
genoten de kinderen van een gezellige Sint Maartendag. 
 

Sinterklaasfeest op Sint Maarten 
Door de omstandigheden zal Sinterklaas dit jaar niet bij ons op school komen. Maar 
zijn verjaardagsfeest vieren we natuurlijk wel samen. Evenals het Sinterklaasfeest in de 
stad, zullen we het Sinterklaasfeest op school ook aanpassen. Omdat we de spanning 
er ook een beetje in willen houden verklappen we natuurlijk niet alles. Een paar dingen 
vertellen we wel alvast: 

 

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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# vrijdag 4 december vieren we het Sinterklaasfeest met een echte SinterklaasSPELochtend in alle groepen. Aan 
het begin van deze ochtend zal Sinterklaas alle kinderen toespreken en hen een fijne dag wensen. De 
schooltijden zijn deze dag voor alle kinderen als gewoon. 
 

# We weten het niet zeker natuurlijk maar we verwachten dat de Sint net als andere jaren de cadeautjes wel 
gewoon meeneemt... En dat ze ook op school komen, en dat ze ook in de groepen komen en dat de kinderen die 
cadeautjes ook zullen krijgen. Vol verwachting klopt ons hart! 
 

# Meester Age probeert nog contact met de Sint, de HoofdPiet en de SuperPiet te krijgen om nog wat meer 
informatie te ontvangen. Als dat gelukt is zal ik de kinderen daar over informeren. 
Het wordt vast een heel gezellig feest! 
 

Sinterklaasfeest in Bolsward 
Via de mail heeft de HoofdPiet al even contact gezocht met de 
basisscholen in Bolsward. Van hem mocht ik alvast wat 
informatie over het Sinterklaasfeest delen: 
# Er is een nieuwe Piet aangesteld, namelijk de SuperPiet. U heeft 
daarover in de provinciale en plaatselijke media al kunnen lezen. 
De hoofdPiet fluisterde al dat hij bezig is zijn Pietendiploma te 
behalen. Of dat lukt….. 
# Er zal dit jaar GEEN intocht zijn in Bolsward, en toch komt de 
Sint. Kijk allemaal zaterdag na de landelijke intocht op Social 
Schools want daar staat een filmpje dat ons meer vertelt……. 
# Via school krijgen de kinderen een kleurplaat om aan de 
kleurplatenwedstrijd mee te kunnen doen. Kijk op het filmpje 
waar die ingeleverd moet worden…. 
# In 9 etalages in de stad zijn speciale cadeaus met letters erop 
verstopt. Uit de 9 gevonden letters ontstaat een woord. De flyer 
hiervoor krijgen de kinderen via school.  
# Natuurlijk zullen Sint, HoofdPiet en SuperPiet de kinderen 
trakteren. Dat gaat dit jaar ook via school….. 
Wat geweldig dat het Sinterklaasfeest TOCH door kan gaan en 
dat Sint, HoofdPiet en SuperPiet er in deze tijd een prachtige 
aangepaste manier voor gevonden hebben. Dank, dank 
Sinterklaas…. 
 

CO-2-metingen 
Onlangs informeerde ik u over de CO-2-metingen inzake de 
ventilatie in de school met betrekking tot de mogelijke 
verspreiding van het coronavirus. De minister van onderwijs gelastte steekproefsgewijze metingen voor het 
gehele onderwijs. Die hebben we op Sint Maarten onlangs uitgevoerd in een aantal lokalen en de gymzaal. In 
geen enkel lokaal kwam de meting boven de door de LCVS gestelde norm van 1200 PPM. Dat betekent dat er 
voor onze school geen plan van aanpak gemaakt hoeft te worden. En belangrijker nog: dat het dus in orde is met 
onze luchtventilatie.  
Nogmaals gemeld dat we een deugdelijk ventilatiesysteem hebben en dat we deze periode extra ventileren door 
het openen van de ramen en deuren van de lokalen. 
 

De agenda: 
# week 45  2 – 6 november  Week van de gezonde school 
# week 45 en 46 en 47 2 – 19  november ouder/kindgesprekken voor alle groepen 
# woensdag  11 november  Sint Maartensfeest: viering met kinderen onder schooltijd 
Met vriendelijke groet,                              Age Huitema 

 


