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Beste ouders/verzorgers, 
  

   Tevredenheidsonderzoek 
Zoals eerder gemeld, doen wij onder verantwoordelijkheid van ons bestuur als 
school  eens per 2 jaar mee aan een tevredenheidsonderzoek onder ouders, 
kinderen en medewerkers. U bent hiervoor via Social Schools inmiddels 
uitgenodigd. Wij  hopen dat u hier aan mee wilt doen. Dat kan tot 22 april. 
Deelname wordt door ons zeer op prijs gesteld.  
Als de ‘opbrengsten’ van het onderzoek zijn aangeleverd zullen we dat 
analyseren en met u delen. 
 
4 mei dodenherdenking 
Ook dit jaar besteden we met name met de hoogste groepen uitgebreid 
aandacht aan – de herdenking van – de 2e wereldoorlog. Naast onze eigen 
materialen gebruiken we daarvoor de Anne Frankkrant en ander lesmateriaal 
van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.  
Adopteer een monument is en onderwijsproject van dit Nationaal Comité 4 en 
4 mei dat in samenwerking met de Oorlogsgravenstichting, scholen stimuleert 
om een plaatselijk herdenkingsmonument te adopteren en deel te nemen aan 
de herdenking. 
Al jarenlang zijn daarom de kinderen – van de groepen 8 - van de 4 basisscholen 
in Bolsward betrokken bij de herdenking op 4 mei bij het monument Sta stil en 
gedenk hen die vielen in Bolsward. 
De kinderen leggen bloemen en worden uitgenodigd een gedicht te maken om 
dat daar voor te dragen. De leerkrachten bereiden dit op school voor. 
Met nadruk verzoeken wij de ouders van de kinderen die meedoen aan de 
herdenking en de stille tocht die daaraan vooraf gaat, met hun kind mee te 
gaan en hen te begeleiden. 
 
Planning vrije dagen en vakantie restant schooljaar 2021 - 2022 
Hierbij informeer ik u weer even over de vakanties en vrije dagen voor het 
restant van dit schooljaar zoals we dat eerder met u gedeeld hebben: 
Goede Vrijdag   15 april 2022 
Paasmaandag   18 april 2022 
Meivakantie   27 april t/m 8 mei 2022   
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   om 12:30 u. 
Teamdag   vrijdag 15 juli 2022 
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Sint Maarten, 150 jaar katholiek lager onderwijs Bolsward 
Zoals eerder aangegeven, bestaat onze school dit jaar 150 jaar. Een prachtige mijlpaal en dat gaan we 
vieren.  Vrijdag 13 mei hebben we een feestdag voor alle kinderen van IKC Sint Maarten. 
Voor de kinderen van ons gehele IKC zal de dag in het teken staan van ‘Oud Hollandse spelen’ met een 
draaimolen voor de peuters en kinderen van het KDV. Voor de groepen 1 – 8 zijn er spelletjes en sport, 
buiten en/of in de gymzaal. Er komt een ijscokar en natuurlijk krijgen de kinderen een klein aandenken 
aan dit heuglijke feit. 
De schooltijden zijn deze dag voor alle kinderen als gewoon. Dus: 
# de groepen 1 – 4:  08:15 – 11:45 u 
# de groepen 5 – 8: 08:15 – 14:15 u. 
We beginnen deze dag om 8:15 u. voor school met muziek, dans, een feestlied en natuurlijk ons 
schoollied. U bent daarbij van harte welkom! 
Die dag zullen we als school het magazine Sint Maarten, 150 jaar katholiek lager onderwijs Bolsward 
uitgeven. Het wordt aan alle gezinnen van ons IKC gratis beschikbaar gesteld en aan alle 
belangstellenden. Natuurlijk gaan we in dat magazine terug in de historie, de rijke historie mag ik wel 
zeggen. Daarnaast hebben we een aantal mensen bereid gevonden hun herinneringen aan hun 
schooltijd aan het papier toe te vertrouwen. Dat levert een mix aan prachtige verhalen op. 
Vermeldenswaard is ook dat onze school enkele jaren geleden het graf van het eerste Hoofd der 
School, meester Ridder geadopteerd heeft. Dat graf is op de begraafplaats in Bolsward.  
Bijzonder is, dat ondergetekende in deze 150 jaar nog maar het 5e Hoofd der school is en dat 
Dieuwertje van Dalfsen vanaf 1 augustus 2022 de eerste vrouw aan het hoofd van onze school zal zijn 
(uitgezonderd de nonnen van de toenmalige meisjesschool uiteraard). Een blad om naar uit te zien. 
 
De agenda 
# vrijdag   15 april  Goede Vrijdag, school gesloten. KDV is open 
# maandag  18 april  Paasmaandag, school gesloten 
# woensdag 27 april   Koningsdag, school gesloten, begin van de meivakantie 
# 27 april t/m  8 mei  meivakantie 
# vrijdag  13 mei  feestdag Sint Maarten, 150 jaar! 
# 23 mei  t/m 25 mei  schoolkamp groep 8 op Vlieland 
# dinsdag  24 mei  schoolreisjes groep 1 – 7 
# maandag 6 juni  Pinkstermaandag, kinderen vrij. 
# dinsdag  7 juni  team-studiedag schoolteam, kinderen vrij 
# woensdag 22 juni  Start Heamiel: optocht met praalwagens 
# donderdag 23 juni  Heamiel kinderen ‘s MIDDAGS vrij. 
# vrijdag  24 juni  Heamiel, kinderen de hele dag vrij  

 
Met vriendelijke groet,                      
Age Huitema 

 

 

 

 

 


