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Beste ouders/verzorgers, 
 

       Wat een blijdschap! 
Wat een blije gezichten zagen we maandagochtend weer. Die van u, die van 
ons maar vooral die van de kinderen: zo blij elkaar weer te zien! En in alle 
pauzes hebben we gezien dat er weer volop gespeeld wordt. En dat is zoals het 
hoort! 
Zoals bekend hebben we nog wel met wat maatregelen te maken. Daar 
proberen we zo zorgvuldig maar vooral ook zo ontspannen mogelijk mee om 
te gaan. 
We waarderen uw vlotte communicatie voor wat betreft testen en 
besmettingen. En we merken ook dat we daar bij de start maandag meteen 
duidelijk weer mee te maken hebben. Ook daarmee hopen we zo spoedig 
mogelijk in een meer ontspannen situatie terecht te komen. 
 

Start nieuwe kleutergroep 
Maandag 28 februari starten we met een nieuwe kleutergroep, met de 
kinderen die in de periode februari tot en met einde van het schooljaar 4 jaar 
worden en op school komen. Op dit moment zijn we druk bezig met de 
organisatie daarvan en zo snel als dat kan zullen we de ouders/verzorgers van 
deze kinderen hierover verder informeren. 
Dit betekent dat de groepen 1A en 1B niet groter zullen worden en dat ook de 
kinderen van de nieuwe groep 1C in een mooi klein groepje hun 
basisschoolperiode kunnen starten. 
 

LIO-stage 
Als afronding van de PaBo-opleiding moeten de studenten een LIO-periode 
verzorgen. LIO betekent Leraar In Opleiding. Als de student alle theoretische 
zaken en stages voldoende heeft afgerond, kan die voor een LIO-stageplaats in 
aanmerking komen.  
Als school bieden we jaarlijks een of meer LIO-vacatures aan waarop de 
studenten kunnen solliciteren. Als dat wederzijds goed voelt, kunnen we de 
LIO-collega aanstellen aan onze school voor de duur van een half jaar. 
Met ingang van 1 februari zal Stanneke Boonstra voor 3 dagen per week 
werkzaam zijn in groep 8C. Zij is dan verantwoordelijk voor alle zaken zoals we 
dat als collega’s allemaal zijn. Ze wordt daarbij gecoacht door Monique 
Breeuwsma en Nynke van der Wal. 
Dit betekent dat Monique dan uit de duobaan stapt en dat er een nieuwe 
duobaan ontstaat, die van Nynke en Stanneke. We wensen iedereen een goede 
samenwerking en Stanneke veel succes en plezier. 
 

Robotica 
Zoals eerder gemeld, nemen wij als Sint Maarten deel aan de pilot Wetenschap 
& Techniek. In Samenspraak 7 informeerden we u daar al over. Deze week 
startten de Roboticalessen voor de groepen 4. 
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Dit schooljaar nemen wij deel aan een pilot van de BMS voor Robotica. Voor de groepen 6, 7 en 8 zijn 
er 16 dozen lego Spike Prime aanwezig in school. Dit betekent dat elke groep dit schooljaar een periode 
van 4 weken in tweetallen hiermee aan de slag kan. Die start is veelbelovend geweest, de kinderen zijn 
enorm enthousiast. 
Door dit grote succes konden wij niet wachten om ook met de onderbouw en de middenbouw aan de 
slag te gaan. De materialen zijn inmiddels binnen en de leerkrachten kregen tijdens een bijeenkomst 
van Robotica uitleg over de nieuwe materialen. 

 

De groepen 4 en 5 kunnen de komende schooljaren aan de slag met lego 
spike essential.  
Deze speelse, op verhalen gebaseerde leerervaring maakt onderdeel uit 
van het LEGO Leersysteem en moedigt leerlingen aan om STEAM-
concepten te onderzoeken terwijl zij werken aan hun lees- en 
rekenvaardigheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Er zijn 15 dozen aanwezig en dit zorgt ervoor dat alle 
groepen 4 en 5 een aantal weken per schooljaar in 
tweetallen aan de slag kunnen. Wij gaan ervanuit dat dit 
net zo’n groot succes wordt als in de bovenbouw. 
 

De start in groep 4A was deze week  fantastisch! 
 

Oproep kandidaten medezeggenschapsraad (MR)  
Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad. Deze 
bestaat uit ouders en medewerkers. Onze MR bestaat uit 
8 leden, 4 ouders 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 op donderdagavond, verspreid over het schooljaar. De agendapunten 
worden vanuit de regelgeving, vanuit de MR en vanuit de schoolleiding aangedragen. In de 
oudergeleding van de MR ontstaat door het vertrek van 1 van de leden per direct een vacature. Ouders 
die belangstelling hebben en/of hierover verder geïnformeerd willen worden kunnen contact 
opnemen met de voorzitter Marijke Djurrema ( marijke.djurrema@bms-onderwijs.nl ) of de secretaris 
Nynke van der Wal (nynke.vanderwal1@bms-onderwijs.nl) 
 

De agenda 
# De komende 2 weken  Afname IEP-toetsen leerlingvolgsysteem 
# Vanaf 31 januari  Ouder-kind-adviesgesprekken voor de groepen 8 
# 11 februari   Warme-truiendag 
# 18 februari   Rapporten voor de groepen 2 – 8 
# 21 – 25 februari  Voorjaarsvakantie 
# Maandag 28 februari  Start groep 1C 
# Vanaf 28 februari  15 minutengesprekken voor ouders van alle (en deels met) kinderen 
# Woensdag 9 maart  Studiedag BMS voor alle leerkrachten, kinderen van school vrij 
 

Met vriendelijke groet,            
Age Huitema 
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