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Beste ouders/verzorgers, 
  

   Start nieuwe kleutergroep 
Zoals ik eerder al meldde, starten we maandag 28 februari 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.  

 
Deze week kwam een deel van de 
kinderen al naar school om te 
komen proefdraaien en dat zetten 
we de komende week voort. Na de 
krokusvakantie worden de ouders 
benaderd van de kinderen die in 
mei – juni – juli 4 jaar worden om te 
overleggen over de start op de 
basisschool.  
WELKOM allemaal! 
 
 
 

 
Sint Maarten, 150 jaar katholiek onderwijs in Bolsward 
Op 7 mei zal het katholiek onderwijs in Bolsward en daarmee onze school 150 
jaar bestaan. Dat is een mijlpaal waar we zeker bij stil zullen staan. In de eerste 
plaats gaan we natuurlijk een feestdag organiseren voor de kinderen van IKC 
Sint Maarten. De werkgroep die de organisatie daarvan op zich heeft genomen, 
is al bij elkaar geweest en de eerste plannen zijn gesmeed. De datum van deze 
feestdag en verdere informatie daarover  ontvangt u binnenkort. 
Daarnaast zal er een magazine 
verschijnen met historische en 
eigentijdse verhalen, interviews 
en uiteraard ook veel foto’s. Dit 
magazine zal aan alle 
ouders/verzorgers van onze 
school en belangstellenden gratis 
ter beschikking gesteld worden. 
Als u in uw ‘omgeving’ mensen 
kent die dat magazine ook zouden 
willen ontvangen,  dan kan dat.  
Belangstellenden sturen dan een mailtje naar Onderwijs.150jaar@gmail.com 
met daarin volledige naam en adresgegevens. Het magazine kan dan op enig 
moment worden afgehaald of zal worden opgestuurd of aan een bekende of 
familielid worden meegegeven. De ouders/verzorgers van de kinderen die op 
dit moment ons IKC bezoeken hoeven geen ‘bestelling’ te doen omdat zij het 
magazine automatisch zullen ontvangen. 
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Carnaval 
Zoals in de vorige Samenspraak vermeld, gaan we dit jaar toch carnaval vieren. We doen dat iets 
aangepast in de vorm van een verkleedfeestje in de eigen groep en/of met de parallelgroepen. We 
zullen deze keer helaas geen polonaise-moment hebben op het schoolplein waardoor u de uitdossing 
van kinderen en medewerkers helaas moet missen. We maken er een fijne dag van waarbij we 
opmerken dat de kinderen verkleed mogen komen. 
 

Kwartiergesprekken en rapporten 
Zoals gemeld, krijgen de kinderen van de groepen 2 – 8 vrijdag 18 februari hun rapport mee. De eerste 
2 weken na de krokusvakantie hebben we de kwartiergesprekken op school. De uitnodiging daarvoor 
hebt u via Social Schools inmiddels ontvangen.  
Wij gaan er vanuit dat de kinderen van de groepen 6 en 7 hun ouders meenemen naar het gesprek. De 
leerkrachten van de groepen 8  zijn al begonnen met de adviesgesprekken met de leerlingen en hun 
ouders. 
Volgende week is het De week van de beeldende kunst. De kunstwerken die de kinderen gaan maken, 
zullen we tijdens de weken van de kwartiergesprekken in de school en de klas tentoonstellen. 
 

Uit de medezeggenschapsraad 
In de samenspraak van 14 januari hebben we een oproep gedaan voor een nieuw lid voor de 
oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad (MR). Er hebben zich 3 kandidaten gemeld en 
via een bericht en stemming op Social Schools konden de ouders stemmen welk lid ze graag in de MR 
wilden hebben. Er zijn veel stemmen uitgebracht en de uitslag lag ook dicht bij elkaar. Uiteindelijk 
heeft Femke Brouwer de meeste stemmen gekregen en is zij verkozen als nieuw MR lid. We zijn heel 
blij dat er 3 betrokken ouders zitting wilden nemen in de MR en dat er zoveel ouders hebben gestemd, 
dank daarvoor!  Marijke Djurrema, voorzitter MR 
 

Schoolspot 
Wellicht goed om te weten: Schoolspot is een ICT-webwinkel voor het basis- en speciaal onderwijs 
waar ouders en medewerkers met korting ICT- producten kunnen bestellen. 
 

De agenda 
# vanaf   31 januari Ouder-kind-adviesgesprekken voor de groepen 8 
# vrijdag 11 februari Warme-truiendag 
# vrijdag  18 februari Rapporten voor de groepen 2 – 8 Carnaval op school in de eigen groep 
# 21 t/m  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 
# 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  
 

Met vriendelijke groet,           Age Huitema 


