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Beste ouders/verzorgers, 
  

   De kunstweek 

BMS-teamdag: woensdag 9 maart is de school gesloten 
Zoals u wellicht weet, maakt onze school deel uit van de Bisschop Moller 
Stichting (BMS). Een keer per jaar is er voor alle medewerkers van de BMS een 
team-studiedag. Dat is woensdag 9 maart aanstaande. De school is dan dicht 
en de kinderen zijn vrij zoals in de Planning vakanties en vrije dagen en de 
agenda van deze Samenspraak reeds gemeld. Alle medewerkers krijgen een 
programma aangeboden wat deze keer op de eigen school zal plaatsvinden. 
 

Nationaal Corhortonderzoek Onderwijs 
Het bestuur van de BMS stelt haar scholen in de gelegenheid mee te doen aan 
het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs. Hierover heb ik u woensdag 
jongstleden  via Social Schools geïnformeerd. 
Omdat het onderzoek voor school belangrijke gegevens kan opleveren voor het 
maken van keuzes en het voeren en/of wijzigen van het beleid, willen wij heel 
graag aan dit onderzoek deel gaan nemen. 
Zoals aangegeven vindt dit onderzoek geheel anoniem plaats! Als u toch vindt 
dat de gegevens van uw kind niet meegenomen mogen worden in dit 
onderzoek, dan verzoek ik u dat zo spoedig mogelijk aan ondergetekende door 
te geven. En dan respecteren we dat uiteraard. 
We hopen echter dat alle gegevens meegenomen kunnen worden zodat we 
voor onze school een zo ‘zuiver mogelijk’ rapport ontvangen.  
 

 

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 

 

 

 

De week voor 
de krokus-
vakantie was 
kunstweek op 
onze school. De 
kunstwerken 
van uw 
kinderen staan 
tentoongesteld 
in de school. 
Als u voor het 
kwartier-
gesprek op 
school komt, 
kunt u deze 
bewonderen. 
Hierbij een 
kleine 
overzichtsfoto. 
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Naschoolse activiteiten 
De komende week zal ik u verder informeren over de naschoolse activiteiten die we na een 
noodgedwongen onderbreking weer gaan opstaren. 
 

Schoolkamp Vlieland 
Ook dit schooljaar gaan de kinderen van de groepen 8 weer naar Vlieland voor hun schoolkamp. Zoals 
in de agenda al staat aangegeven is dat van maandag 23 t/m woensdag 25 mei. De kosten voor dit 
kamp bedragen € 60,= per kind. Dit bedrag mag ineens of in gedeelten betaald worden. Dat kan cash, 
bij de leerkracht of via de bank. Als u via de bank betaalt, verzoek ik u de naam van uw kind erbij te 
vermelden. U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL96 ABNA 02153 68320 
 

Sint Maarten, 150 jaar katholiek onderwijs in Bolsward 
Zoals in de vorige Samenspraak vermeld, vieren we in mei feest met elkaar vanwege: Sint Maarten, 
150 jaar katholiek onderwijs in Bolsward. 
Natuurlijk gaan we feest vieren met de kinderen. Daarnaast zal er een magazine verschijnen. Dat zal 
gratis ter beschikking gesteld worden aan alle ouders/verzorgers van IKC Sint Maarten. Zij zullen dit 
magazine automatisch ontvangen. Andere belangstellenden kunnen dit bestellen door een mailtje te 
sturen naar: Onderwijs.150jaar@gmail.com  
 

De agenda 
# 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 
# woensdag 23 maart 8:15 – 11:45 u.: Open dag basisonderwijs Bolsward 
# 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 

 

Zondag 13 maart 16.00 u. in de Martinikerk 

 

 

 

 

Thema: Jona in de walvis 

mailto:Onderwijs.150jaar@gmail.com

