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Beste ouders/verzorgers, 
  

   Team Wybe 
Zoals u wellicht weet, 
organiseren wij vanuit 
school elk jaar een 
actie voor het goede 
doel. We maken 
daarbij ook een keuze 
door ons te richten op 
een actie per 
schooljaar. 
Dit jaar hebben wij 
ons verbonden aan de 
actie die vanuit het 
Marne College 
Bolsward-breed is 

opgezet om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. We sluiten dit 
schooljaar aan bij Team Wybe die elk jaar een sportieve actie voor dat doel 
onderneemt. Het richt zich op de week voor en rondom Pinksteren. Voor meer 
informatie zie: www.teamwybe.nl Binnenkort zullen we u informeren op welke 
wijze we in actie komen. Van harte aanbevolen! 
Dit betekent ook dat we op dit moment vanuit school geen actie organiseren 
voor de Oekraïne. Dat hoeft particuliere initiatieven natuurlijk niet in de weg 
te staan maar we doen dat nu niet uit naam van Sint Maarten. 
Tevredenheidsonderzoek 
Eens per 2 jaar doen we als school mee aan een tevredenheidsonderzoek 
onder ouders, kinderen en medewerkers. Dit is gepland in de periode van 11 – 
22 april. U wordt hiervoor uitgenodigd en wij stellen het op prijs als u daaraan 
deel wilt nemen. 
Naschoolse activiteiten 
Vandaag hebt u de deelnemerslijsten ontvangen voor de naschoolse 
activiteiten. Bij enkele onderdelen is nog plaats. Daar kunt u uw zoon of 
dochter via Social Schools nog voor aanmelden. 
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 
# 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 

 

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 

age.huitema@bms-

onderwijs.nl 

 

Oudervereniging 

Sint Maartenschool: 

smovbol@outlook.com 

Medezeggenschapsraad 

Sint Maartenschool 

 

 

Team Wybe 
Team Wybe zet zich in voor 
kankeronderzoek! 
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