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Directeur: 
Dieuwertje van 

Dalfsen 
 

06 3861 7002 
0515 57 24 18 

 
dieuwertje.vandalfsen

@bms-onderwijs.nl  
 

 

 

Contactpersoon: 
Nynke van der Wal 

Nynke.vanderwal1@
bms-onderwijs.nl 

 
Telefoonnummers 

 
‘kleine’ BSO en PSZ: 

06 3022 3453 
 

‘Grote’ BSO: 
0515 57 58 62 
06 1334 0296 

 
KDV: 

06 1350 0468 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Het voelt als een voorrecht om op 1 augustus het stokje van Age te 
kunnen en mogen overnemen. Er wordt geregeld gevraagd of ik het ook 
spannend vind. Natuurlijk vind ik het spannend. Uiteindelijk word ik de 
zesde directeur in 150 jaar en dat doet toch wel wat met me.  
De afgelopen jaren heb ik volop mee kunnen draaien in de organisatie 
van de school. Ik heb aan Age een fantastische leermeester gehad en 
dat heb ik nog steeds. Het geeft mij een gevoel van vertrouwen dat Age 
mij komend schooljaar nog de helpende hand kan bieden. Leren fietsen 
zonder zijwieltjes met een hand in de rug. Ik weet nog hoe dat als kind 
voelde en nog mooier: uiteindelijk kon ik het alleen. Wat het fijne aan 
deze school is, is dat je het nooit alleen hoeft te doen. We hebben een 
prachtig divers team met veel talent en we zijn daarin ondersteunend 
aan elkaar.  
Ik zal vanaf nu de Samenspraak voortzetten om u goed te informeren 
over wat er komen gaat of geweest is. En natuurlijk hoop ik dat u vooral 
ook het persoonlijke contact met mij opzoekt wanneer er wat is maar 
ook gewoon voor een praatje.  
Dieuwertje van Dalfsen 
 
 Beste ouders/verzorgers, 
 

Met heel veel vertrouwen en liefde draag ik de sleutel van de school 
over aan Dieuwertje van Dalfsen. Het is een voorrecht om zo’n opvolger 
te hebben! In het schakeltje in de rij van ‘Hoofd der school’ draag ik als 
5e in die rij die sleutel dinsdag aanstaande symbolisch over aan 
Dieuwertje in het volste vertrouwen dat dat een fijne en vooral ook heel 
goede tijd gaat worden. En wat fijn dat ik daar komend schooljaar nog 
deel van uit mag blijven maken. 
In de afgelopen 25 jaar heb ik via de nieuwsbrief ouders proberen te 
informeren over alles wat we van belang vonden om te delen. Was het 
eerst een brief die verscheen als er nieuws was, zo werd het later deze 
Samenspraak voor ons gehele IKC, die eens per 2 weken op een vast 
moment verschijnt. Aan de colofon hiernaast en de bijdrage van 
Dieuwertje hierboven ziet u dat ook die overdracht intussen heeft plaats 
gevonden. Ook met deze Samenspraak proberen we met u in verbinding 
te zijn en te blijven. Meer nog dan van deze schriftelijke verbinding heb 
ik genoten van het persoonlijke contact met ouders/verzorgers en 
andere ‘vrienden van Sint Maarten’. En die verbinding hopen we zo te 
houden. 
Age Huitema 
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Uitzwaaien groepen 8 
We hebben bij ons op Sint Maarten een goede traditie om de kinderen van groep 8 op hun laatste 
schooldag uit te zwaaien. We doen dat met een korte viering op het schoolplein, een erehaag en het 
zingen van het speciaal daarvoor bestemde uitzwaailied: ‘Zwaai mij maar uit…’ Het thema van deze 
viering zal zijn ‘De sleutel van je toekomst heb je zelf in handen’. Tijdens deze korte viering zullen we 
op symbolische wijze ook kort stilstaan bij de ‘overdracht’ van de leiding van onze school van 
ondergetekende naar Dieuwertje van Dalfsen. Deze viering is dinsdag 12 juli om 8:15 u. op het 
schoolplein. U bent hierbij van harte welkom. 
 

# VerHOOG/verHEUG-ochtend 
Zoals elk jaar organiseren we op de woensdagochtend in de laatste schoolweek de zogenaamde  
VerHEUGverHOOG-ochtend. Dat doen we dit jaar  op woensdag 13 juli.  Alle kinderen komen deze dag 
op de gewone tijd gewoon naar school en gaan meteen naar hun nieuwe lokaal. Daar zijn hun nieuwe 
leerkrachten dan ook. Bij de jongste kinderen verwachten we dat u even mee loopt.  
 

Tot de pauze gaan de kinderen dan kennismaken met hun nieuwe leerkrachten waarna ze weer terug 
gaan naar hun eigen lokaal en leerkracht. Er komen ook weer kinderen door verhuizing naar Bolsward 
en onze school. Deze kinderen nodigen we ook uit en zullen dit verHEUG/verHOOGmoment ook bij 
ons op school zijn.  Een speelse en ontspannen start. De schooltijden zijn deze dag als gewoon en de 
kinderen komen bij hun eigen uitgang weer naar buiten.  
 

Pannenkoekenpicknick 
Op de laatste schooldag, donderdag 14 juli, trakteren we de kinderen van groep 1 – 7 weer op 
pannenkoeken. Bij mooi weer organiseren we deze picknick op het schoolplein en bij mindere 
weersomstandigheden doen we dat in het eigen lokaal. Als ‘toetje’ krijgen de kinderen een ijsje waarna 
we ook hen uitzwaaien en een heel fijne vakantie toewensen. De school eindigt die dag voor alle 
kinderen om 12:30 u. 
 

De agenda:  
# maandag 11 juli  rapporten voor de kinderen 
# dinsdag 12 juli  Uitzwaaiviering groepen 8 (hun laatste schooldag en vossenjacht) 
# woensdag 13 juli  Verheug/verhoogochtend 
# donderdag  14 juli om 12:30 u. start zomervakantie 
# vrijdag  15 juli   Teamdag, kinderen vrij.                     
# maandag 29 augustus start schooljaar 2022 – 2023             
 

Dit was ‘t  
De laatste Samenspraak van dit schooljaar en – gedeeltelijk – van mijn hand. Rest mij/ons u allen te 
bedanken voor het vertrouwen dit schooljaar. Vertrouwen als basis waarin we met elkaar werken voor 
het geluk van uw kinderen en ons allen. Een heel fijne vakantie toegewenst en tot in augustus. 
 

Met vriendelijke groet,  
Dieuwertje van Dalfsen   Age Huitema 

 


