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Beste ouders/verzorgers 

 
    ‘Sint Maarten, daar teken ik voor’ 

Maandag startte het schooljaar en 
hing de vlag in top omdat we zo blij 
waren iedereen weer te kunnen 
begroeten. ‘Welkom, welkom lieve 
kinderen’. Dat zijn de beginregels van 
het welkomstlied van de viering die 
we vanmorgen hadden.   

 
En iedereen is 
 
van HARTE WELKOM! 
 
 

Er zijn ook weer heel veel nieuwe 
kinderen en ouders gekomen en we 
hopen dat ook die zich heel snel thuis 
zullen voelen. En daar wil iedereen 
bij helpen. Daar mogen jullie op 
rekenen.  
Juf Ilse vertelde tijdens de viering het 
volgende verhaal over de kleuren: 

 

Zeven leerlingen maakten met hun meester een ochtendwandeling. In het 

vroege zonlicht schitterden de dauwdruppels. Bij een grote dauwdruppel stopte 

de meester. Hij zette de leerlingen zo rondom de druppel dat de zon erop bleef 

schijnen en vroeg hen toen welke kleur de druppel had. Rood zei de eerste, 

oranje zei de tweede, nee, geel zei de derde,  nee hoor, groen zei de vierde,  ik 

zie blauw zei de vijfde,  en ik paars zei de zesde  en de zevende zei ik zie  violet.  

Ze waren verbaasd over deze verschillen, en aangezien ze er allemaal zeker van 

waren dat ze het goed zagen, kregen ze er bijna ruzie door. 

Toen liet de meester hen allemaal van plaats wisselen. En heel langzaam drong 

het tot hen door dat zij allemaal gelijk hadden gehad en de waarheid hadden 

gesproken.  Het is maar hoe je ernaar kijkt. 

Deze kleuren staan symbool voor alle mensen op Sint Maarten: iedereen mag 

er zijn. Van harte wensen wij iedereen een heel fijn schooljaar. 
 

 

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 

a.huitema@sint-

maartenschool.nl 

 

Oudervereniging 

Sint Maartenschool: 

smovbol@outlook.com 

Medezeggenschapsraad 

Sint Maartenschool: 

 

mrsintmaartenschool1455

@gmail.com 
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Bij deze Samenspraak ontvangt u: 
# De informatiebrief verlofregeling met de formulieren voor een verlofaanvraag 
# Het contact- en toestemmingsformulier in geval van ziekte van uw kind en vragen we u uw meest 
actuele gegevens (formulier graag retour school) 
# Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal (formulier graag retour school) 
De formulieren contact- en toestemmingsformulier en toestemmingsformulier gebruik 
beeldmateriaal verwachten we zo spoedig mogelijk en uiterlijk 10 september terug op school zodat wij 
de informatie kunnen verwerken. 
 
Onder schooltijd naar huis of arts of.. 
In principe laten wij de kinderen onder schooltijd niet alleen naar huis gaan, naar een opa of oma, naar 
een arts, tandarts of logopediste. Dit geldt ook voor de kinderen die altijd zelfstandig naar school 
komen. Als uw kind – met  regelmaat – onder schooltijd bijvoorbeeld naar de logopediste moet en u 
vertrouwt erop dat uw kind dat zelfstandig kan, dan wil ondergetekende daarvoor een schriftelijke 
verklaring ontvangen (kan bijvoorbeeld via de mail). 
Als kinderen ’s morgens op school komen en er dan achter komen dat ze hun gymtas vergeten zijn, 
dan geldt hetzelfde. Op school aangekomen, dan blijf je ook op school. In de bijlage Contact- en 
toestemmingsformulier leest u dat we een zieke leerling nooit alleen naar huis laten gaan. 
 

Contactpersonen kinderopvang 
Als u informatie wilt over onze  kinderopvang dan kunt u daarvoor terecht bij de pedagogisch 
medewerkers van Kinderdagverblijf (KDV) , Buitenschoolse Opvang (BSO) of de peuteropvang (POV). 
De telefoonnummers daarvan vindt u in de informatiebalk van deze brief. Bij geen gehoor kunt u altijd 
contact opnemen met school (0515 57 24 18). Voor specifiek contact over de BSO kunt u het beste 
contact opnemen met Max Nijenhuis voor algemene zaken betreffende KDV en POV met Nynke van 
der Wal.  
Nynke is vanuit de schoolleiding als adjunct-hoofd eerstverantwoordelijk voor de kinderopvang: 
n.vanderwal@sint-maartenschool.nl en daarmee eerste aanspreekpunt voor algemene zaken. Met 
haar kunt u ook een afspraak maken voor een gesprek. 
 

Informatietafel en gevonden voorwerpen 
In de schoolzaal staat een informatietafel met diverse aanbiedingen voor abonnementen, sportclubs, 
gratis gastlessen, Squla, typecursussen etc. 
Als u voor uw startgesprek met de leerkracht op school komt is een bezoekje daar ij belangstelling 
daarvoor wellicht handig. 
Daar plaatsen we ook alle gevonden voorwerpen waarvoor we uw aandacht vragen. Na enige weken 
zullen we het restant een goede bestemming elders geven. 
 

Typecursussen 
Zoals elk jaar ontvangen we ook dit jaar weer veel informatie over typecursussen. Instituut Noord is 
daar een van. Zij geven hun typelessen na en aansluitend op de schooltijd hier in een lokaal op Sint 
Maarten. Uiteraard is de keuze aan u. 
 

# Gouden weken en informatieavonden (HH) 

De eerste schoolweken van het schooljaar zijn onze Gouden Weken. Dat betekent dat wij in die periode 
in alle groepen extra aandacht besteden aan  de groepsvorming. Ook voeren we dan gesprekken met 
alle ouders, de zogenaamde startgesprekken. Via de intekenlijsten die u vanaf donderdag 26 augustus  
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om 19:00 u. via Social Schools ontvangt, kunt u intekenen voor een gesprek na schooltijd in het lokaal 
van uw kind. Deze gesprekken voeren we in schoolweek 2, 3 en 4. 
In het kader van deze Gouden weken zullen de groepen 1 – 8 de eerste schoolweek tijdens de pauzes 
met hun eigen groep op hun eigen deel van het schoolplein spelen. Dezelfde organisatie als voor de 
zomervakantie. Daarna schakelen we over naar de reguliere organisatie van de pauzes. 
De informatieavonden zullen we op een andere manier gaan vormgeven. U begrijpt dat het onder de 
huidige omstandigheden niet mogelijk is alle ouders tegelijk in het lokaal uit te nodigen. Alle 
leerkrachten zullen u dinsdag 31 augustus schriftelijk informeren. Voor de eventuele vragen en 
opmerkingen daarover kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind. 
 

Nationaal Plan Onderwijsondersteuning 
Zoals aan het einde van het afgelopen schooljaar al aangekondigd hebben we een omvangrijk plan 
gemaakt voor extra ondersteuning voor de kinderen van onze school. Een plan met grote diversiteit. 
Een aantal onderdelen is al opgestart en andere delen starten de komende week en weken. In 
Samenspraak 2 zal ik u hierover verder informeren. 
 

VerNieuwbouw IKC Sint Maarten 
Zoals u zult begrijpen, gaat de ontwikkeling met betrekking tot de verNieuwbouw van ons IKC ons 
natuurlijk lang niet snel genoeg. Het gaat over veel schijven en daarmee naar ons gevoel langzaam. 
‘Achter de schermen’ vinden er echter wel activiteiten plaats zoals bijvoorbeeld overleg met de 
gemeente, in kaart brengen van de technische installaties e.d. Een andere activiteit was een 
schoolbezoek deze week aan een IKC in Groningen dat als mogelijk ‘voorbeeld’ voor onze 
verNieuwbouw zou kunnen dienen. En daar werden wij wel blij van. We hopen en rekenen op een 
goede voortzetting in overleg met de gemeente! 
 
Gymrooster 2021 2022 
Het gymrooster voor de komende periode is als volgt: 
 

1ste periode Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Tijden voor 

de vrijdag 

Vrijdag 

8:15 2A 2B 1B 1A 8.15 7C 

9:00 5B 6A 4A 5A 9.00 7B 

9:45 5A 6B 4B 5B 10.00 7A 

10:30 4A 8A 4C 6A 10.45 8A 

11:15 5C 7B  4B 11.30 8B 

12:00 7A 7C  4C 12.30 8C 

12:45 8B 3A  5C 13.15 VKU 

13:30 8C 3B  6B   

 
De agenda: 
# donderdag/vrijdag  2 en 3 september schoolkamp groepen 8 
# donderdag   7 oktober Bolletongersdei, kinderen ’s middags vrij. 
# vrijdag   8 oktober Team-studiedag, kinderen de hele dag vrij. 
# week 42  18 – 22 oktober Herfstvakantie 
 

Met vriendelijke groet,    
Age Huitema 


