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Beste ouders/verzorgers, 
 

Sponsorloop, buitenspeelweek 
Zoals u wellicht gelezen heeft komt IKC 
Sint Maarten in beweging. Het team 
loopt op 11 en 12 juni in estafette vorm 
240 kilometer in 24 uur om geld op te 
halen voor het Ronald McDonald 
Kinderfonds.   
Natuurlijk willen we de kinderen hier 
ook bij betrekken en dat gaan we ook 
doen. In de week van 7 juni organiseren 
we voor alle kinderen een sponsorloop. 
Ook de kinderen lopen voor het Ronald 
McDonald Kinderfonds 

Vandaag krijgen alle kinderen een sponsorbriefje mee naar huis. Kinderen 
kunnen bij familie/vrienden/buren etc vragen of ze willen sponseren.  Alle 
kleine beetjes helpen om te zorgen dat ouders dichtbij hun zieke kind kunnen 
zijn en dat een ziek kind dichtbij zijn ouders kan zijn.   
Informatie over de exacte planning volgt de komende week. 
 

Oproep kandidaten medezeggenschapsraad (MR) 
Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit ouders en 
medewerkers. Onze MR bestaat uit 8 leden, 4 personeelsleden en 4 
medewerkers. 
De MR heeft op een aantal beleidsterreinen instemmingsrecht en op andere 
terreinen weer adviesrecht. Dat staat duidelijk beschreven. De MR van onze 
school vergadert in de regel 8 keer, verspreid over het schooljaar. De 
agendapunten worden vanuit de regelgeving, vanuit de MR en vanuit de 
schoolleiding aangedragen. 
In de oudergeleding van de MR ontstaan door het vertrek van 2 van de leden 
met ingang van het nieuwe schooljaar 2 vacatures. Ouders die belangstelling 
hebben en/of hierover verder geïnformeerd willen worden kunnen contact 
opnemen met de voorzitter Ronald van Hettema (r.s.vanhettema@ittb.nl) of 
de secretaris Nynke van der Wal (n.vanderwal@sint-maartenschool.nl)  
 

Schoolfoto’s 
Ook dit schooljaar zullen we de schoolfoto’s in eigen beheer maken en een 
exemplaar gratis aan u ter beschikking stellen. Het betreft alleen een 
groepsfoto van alle groepen. 
 

Verkeersexamen groepen 7 
Maandag 31 mei zullen de kinderen van de groepen 7 hun praktisch 
verkeersexamen afleggen. Dat is ’s morgens onder schooltijd en dan 
verwachten we dus alle kinderen op de fiets. 

 

 

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 bijna 
50% van het streefbedrag 
binnen:              
 

€ 2.401,25 
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Periodieke Geneeskundige Onderzoeken GGD 
De kinderen in de basisschoolleeftijd worden 2 keer gezien door de ‘de schoolarts’. De kinderen van 
groep 2 komen bij de doktersassistente en in sommige situaties bij de jeugdarts.  
Alle 9-jarigen komen bij de schoolverpleegkundige voor een schoolonderzoek en vaccinaties. De 
schoolonderzoeken van de kinderen van de groepen 7, zoals we die voorheen kenden zijn daarmee 
komen te vervallen. 
Met ingang van komend schooljaar krijgen de ouders/verzorgers van de kinderen van de groepen 8 
een vragenlijst toegestuurd. Mochten daaruit of vanuit school bijzonderheden voort komen dan 
kunnen kinderen uitgenodigd worden voor een onderzoek. 
 

Nog meer sportnieuws!!! 
Deze week werd me gevraagd onderstaande berichtje bij ieder onder de aandacht te brengen: 
‘Vrijdagnacht om 12.00uur stappen 7 goede vrienden op de step om 2 keer de Elfstedentocht te 
bedwingen: 2 nachten en 2 dagen steppen...Een monsterklus voor het goede doel; kwf en de 
Hartstichting. Ze hopen dat heel veel mensen en bedrijven hen sponseren. Start bij het gebouw van de 
vereniging die verantwoordelijk is voor de organisatie van de jaarlijkse fietselfstedentocht:  Marktplein 
1A in Bolsward. Van harte aanbevolen.’ 
Ook een aantal ouders van kinderen van Sint Maarten doet aan deze geweldige actie mee! Succes!!! 
 

De agenda: 
# maandag 24 mei   Pinkstermaandag vrij. 
# dinsdag 25 mei   team-studiedag, kinderen vrij. 
# week 21 26 – 28 mei  schoolkamp groep 8 naar Vlieland 
# dinsdag 1 juni   schoolreisjes groep 1 – 7   
# 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 
 


