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Beste ouders/verzorgers, 
 

     Sint Maarten 
Ook dit jaar vieren we op 
Sint Maarten natuurlijk 
ons schoolfeest weer met 
alle kinderen. En dat gaat 
een muzikaal feest 
worden. We gaan 
trakteren, zingen ons 
schoollied en we 
vertellen het verhaal van 
Sint Maarten.  
‘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 het vervolg van dit verhaal kan uw kind thuis verder vertellen. 
De feestelijke activiteiten zijn verspreid over de week. 
# Dinsdag 9 november zullen de kinderen van de 
groepen 1 - 8 een Djembé-workshop krijgen in 
de grote gymzaal. 
# Donderdag 11 november beginnen we  om 8:15 
u. met een korte viering op het schoolplein 
waarna alle groepen hun Djembé-presentatie 
verzorgen voor de andere kinderen. Dit doen we 
ook in de grote gymzaal waarbij we de school in 3 
groepen verdelen: groep 1 – 2 – 3, 4 – 5 – 6,  
en 7 – 8 samen. Zij presenteren dan aan elkaar hun muzikale Djembékunsten 
aan die ze dinsdag geleerd hebben. 
 

Sinterklaasfeest 
Door de omstandigheden lijkt het organiseren van activiteiten waar veel 
mensen samenkomen weer wat onzeker te worden. Vooralsnog gaan wij er 
vanuit dat we Sinterklaas dit schooljaar weer op de ‘gewone manier’ bij school 
kunnen verwelkomen om vervolgens binnen, samen met zijn Pieten, het feest 
te vieren met onze kinderen. Dat gaan we doen op vrijdag 3 december. Als daar 
veranderingen in komen dan zullen we dat tijdig melden. 
Zo zijn we op school natuurlijk ook al bezig met de organisatie van het   
kerstfeest. Daarover later meer. 
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Groen Doen 
Zoals u wellicht weet en merkt, gaan we met onze 
groepen regelmatig op excursie naar diverse 
bestemmingen. Veelal doen we dat in 
samenwerking met de organisatie Groen Doen.  
Deze organisatie wordt deels gesubsidieerd door 
de gemeenten en dat is prachtig want dan zijn de 
kosten voor deze uitstapjes voor de deelnemende 
scholen ook te betalen. 
Omdat de subsidieperiode weer verlengd is – en 
daar zijn wij heel erg blij mee – moest dat ook even 
gevierd worden. De kinderen van groep 2B 
mochten daarbij zijn. En dat was ook de moeite 
waard, evenals het uitstapje zelf. De Leeuwarder 
Courant schonk er op deze manier aandacht aan. 
 

150 jaar katholiek lager onderwijs in Bolsward 
In mei 2022 vieren we dat onze school 150 jaar 
bestaat. Een mijlpaal waar we bij stil willen staan. 
Natuurlijk gaan we dat vieren met de kinderen van 
Sint Maarten.  
Daarnaast is een werkgroep, bestaande uit Peter 
Mulder, Wiebo Buikstra, Annie van der Werf en 
ondergetekende als redactie bezig een magazine 
samen te stellen. Dat zal alle gezinnen gratis 
verstrekt worden. U hoort meer! 

Vervelend gedoe bij de fietsenstalling 
De afgelopen periode (en deels nu nog) hebben we last (gehad) van gedoe bij de fietsenstallingen. 
Ventielen worden uit de banden gedraaid en weggegooid. We hebben daders betrapt en 
(aan!)gesproken maar daarmee was het helaas nog niet klaar. We verdenken oudere kinderen die niet 
bij ons op school zitten en onder schooltijd langs komen. We proberen zo goed mogelijk op te letten 
om hier een halt aan toe te roepen. 
 

Ontwikkelingen op Sint Maarten 
Als team zijn we weer met een aantal mooie onderwijskundige ontwikkelingen bezig. Ik noem hier 
even een paar waar ik later op terug zal komen: keuze nieuwe leesmethode Voortgezet Technisch 
Lezen, Robotica (we doen mee aan een pilot), het verder verbeteren van het werken met de 
rekenmethode Getal & Ruimte, het verbeteren van onze aanpak Taal voor  anderstaligen. 
 

De agenda: 
# dinsdag  9 november  Djembé-workshop voor alle groepen 
# donderdag  11 november  feestdag Sint Maarten met muziek en viering 
# week 46 en 47  15 – 26  november kwartiergesprekken voor alle groepen 
# vrijdag   3 december  Sinterklaasfeest op Sint Maarten 
# vrijdag   24 december  eerste dag van de kerstvakantie 
# maandag  10 januari  eerste schooldag NA de kerstvakantie 
 

Met vriendelijke groet,      

Age Huitema 

 


