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Beste ouders/verzorgers, 
 

    VerNieuwbouw IKC Sint Maarten 

Zoals in de vorige Samenspraak gemeld zijn we bezig met het formuleren van 
een ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen (PvE). De eerste bespreking 
van de werkgroep is geweest en die was prima! Vanuit onze visie op opvoeden 
en onderwijs hebben we getracht hier ook vorm aan te geven. Dit werd een 
energieke avond. Als huiswerk kregen we de opdracht mee om verschillende 
‘moodboards’ te maken, een soort collega van hoe ons gebouw eruit zal 
moeten komen te zien. Om dit zo breed mogelijk te doen, hebben we ook de 
leerlingenraad van onze school ingeschakeld. De kinderen zijn uiteindelijk de 
echte deskundigen! 
Woensdag 9 december hebben de leden van de leerlingenraad de opdracht 
geformuleerd gekregen (zie foto’s) en woensdag 16 december hebben we een 
werkochtend. Dan gaan de kinderen onder begeleiding en in samenwerking 
met elkaar een hele ochtend aan de slag met als doel het vervaardigen van een 
moodboard. De leden van de leerlingenraad organiseren de komende week – 
voor woensdag – een klassenvergadering waarin ze samen met hun leerkracht 
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hun opdracht bespreken en ‘gevoed’ worden met mooie ideeën! Ze mogen allemaal een klasgenoot 
meenemen naar de werkochtend zodat er goed overlegd kan worden. Wij zien uit naar deze 
werkochtend en de start was al veelbelovend! Woensdag 6 januari moeten de moodboards klaar zijn 
omdat dan de volgende bijeenkomst van de werkgroep plaatsvindt. U hoort weer van ons!! 
 

Kerstmis 
Voor het vieren van kerstmis hebben we er dit jaar voor gekozen om dat ‘klein’ te houden: alle groepen 
vieren donderdag 17 december kerstmis in de eigen groep. We beginnen deze dag in alle groepen 
met een door de school verzorgd kerstontbijt. De rest van het programma wordt door de leerkrachten 
in samenspraak met de kinderen bepaald. Uiteraard verzorgt de oudervereniging weer een traktatie 
en maken we er met elkaar een sfeervol en intiem kerstfeest van. De schooltijden zijn deze dag voor 
alle kinderen als gewoon. De kinderen nemen deze dag gewoon hun pauzehap en lunch mee naar 
school. 
Vrijdag 18 december begint om 11:45 u. voor alle kinderen de kerstvakantie. 
 

Voor het kerstontbijt: 
We vragen de ouders van de kinderen van de groepen 3 – 8 de kinderen een bord, beker en bestek 
(alles graag voorzien van de naam) mee te geven in een (plastic) tas. 
Voor de kinderen van de groepen 1 en 2 hebben we dat op school en hoeft het dus NIET meegegeven 
te worden. 
We gaan er een gezellige en sfeervolle dag van maken. 
 
Een zee van tijd met veel liefde 
Nu het einde van dit kalenderjaar nadert, kijken we bewust en onbewust natuurlijk even terug en ook 
vooruit. Het jaar was bijzonder door alle omstandigheden en de gevolgen daarvan. Voor een aantal 
mensen was het niet alleen bijzonder maar ook zeer verdrietig, spannend en niet fijn. Voor anderen 
was het juist weer een jaar van groot geluk! Het leven geeft en neemt, zeggen we dan. 
Vooruit kijken doen we ook, we dromen zelfs vooruit van mooie en gelukkige dingen en alles waar we 
op hopen. Hoop doet leven en dat is iedereen zo gegund. 
Na de komende week hebben we kerstvakantie en breken er dagen aan waar we hopelijk tijd zullen 
hebben voor ons zelf en voor elkaar. Een zee van tijd, hoop ik. En daarom wens ik u ook vanaf deze 
plaats een vredevolle kersttijd en een zee van tijd met veel liefde voor elkaar. 
 

De agenda: 
# donderdag  17 december  kerstfeest op Sint Maarten in alle groepen 
# vrijdag   18 december  11:45 u. begin van de kerstvakantie 
# maandag  4 januari  eerste lesdag na de kerstvakantie 
# woensdag  6 januari  3e vergadering werkgroep PvE 
# donderdag  21 januari  4e vergadering werkgroep PvE 
# week 8  22 – 26 februari  voorjaarsvakantie 
 

Met vriendelijke groet,                               
Age Huitema 
 
 
 
 
 
 


