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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.  
De ouders/verzorgers van deze kinderen zijn hierover intussen geïnformeerd 
en wij zijn bezig met de verdere voorbereidingen. De leerkrachten van deze 
nieuwe groep zijn Margriet de Rouwe (maandag, dinsdag, woensdag) en Holkje 
Draijer (donderdag en vrijdagochtend). Het lokaal van deze groep is het lokaal 
naast dat van de peuters in onze school. 
Alle kinderen ( en ouders): van HARTE WELKOM en we wensen iedereen een 
fijne samenwerking en plezierige tijd! 
Dit betekent dat de groepen 1A en 1B niet groter zullen worden en dat ook de 
kinderen van de nieuwe groep 1C in een mooi klein groepje hun 
basisschoolperiode kunnen starten. 
 

Week van beeldende kunst 
De week voor de krokusvakantie is onze projectweek van de beeldende kunst. 
Tijdens de studiedag in oktober heeft het team een workshop gehad waarbij 
procesgericht werken centraal stond. Ook komen kunstenaars van Keunstwurk 
in de klas die ons hierbij helpen. Vorige week hadden we in de voorbereiding 
op de week van de beeldende kunst nog een korte digitale ‘opfris’-workshop. 
Het vervolg daarop houdt in dat we dit per parallelgroep deze week verder 
gaan voorbereiden qua thema en inhoud. Maandag 31 januari zetten we die 
voorbereiding voort en volgt een digitaal spreekuur met de begeleiders, 
waarna we in de week van 14 februari starten. 
Die week zullen we in elke groep, elke dag minstens een uur werken aan deze 
beeldende kunst en zal ieder kind iets creëren. 
Deze kunstvoorwerpen gaan we tentoonstellen in de school zodat u die kunt 
bekijken als u op school komt voor het kwartiergesprek in maart. Hier hebben 
we erg veel zin in! 
 

Kwartiergesprekken en rapporten 
Vrijdag 18 februari krijgen de kinderen van de groepen 2 – 8 hun rapport mee. 
De eerste 2 weken na de krokusvakantie nodigen we de ouders van de groepen 
1 – 7 op school uit voor een kwartiergesprek. U kunt daar vanaf maandag 7 
februari om 19:00 u. voor intekenen via Social Schools. 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  plannen de ouder-adviesgesprekken in 
overleg met hun leerlingen en de ouders. 
 

Versoepelen 
Met het versoepelen van de maatregelen zoals we die gehoord hebben, gaan 
we op school een aantal zaken ook weer min of meer gewoon doen. 
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De schema’s waarin groeps-overstijgend gewerkt wordt, gaan we weer gebruiken. Daarnaast hebben 
we afgesproken dat we de uitstapjes in het kader van ons jaarplan voor Kunst & Cultuur en GroenDoen 
ook weer gaan plannen. Daarbij doen we weer graag een beroep op u om kinderen te begeleiden en 
vervoeren. Voor ons project van procesgericht werken in de creatieve vakken worden we zoals gezegd 
begeleid door kunstenaars van Keunstwurk. Ook zij zullen weer op school komen om deze lessen te 
verzorgen. Na de krokusvakantie willen we het VrijKeuzeUur voor de roepen 5 – 8 op de vrijdagmiddag 
en de naschoolse activiteiten weer gaan verzorgen. 
Intussen blijven we ook gewoon alert inzake de maatregelen zoals we die voortzetten om 
besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, om de school open te houden en alle groepen op school 
te kunnen voorzien van een leerkracht. 
 

Huisvesting 
Het is alweer een tijdje geleden dat ik u in formeerde over onze huisvestingsplannen. Achter de 
schermen gaat het werk en overleg intussen echter wel gewoon door. En dat is fijn. 
We lijken zo langzamerhand wat meer zicht te krijgen op budgetten en andere – belangrijke – zaken. 
Voor de duidelijkheid, ons huisvestingsplan betreft: 
# renovatie van – hoofdzakelijk - de lage vleugel van school 
# nieuwbouw voor de kinderopvang 
In het Programma van Eisen (PvE) hebben we de plannen dusdanig geformuleerd dat we renovatie en 
nieuwbouw zoveel mogelijk kunnen integreren en samenvoegen.  
Nu alles dichterbij komt, zal de werkgroep die het PvE heeft opgesteld, binnenkort weer bij elkaar 
komen om dat PvE definitief te maken. We blijven ook op dit terrein in beweging. Op weg naar een 
prachtig gebouw voor alle kinderen van IKC Sint Maarten! 
 

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

Met vriendelijke groet,            
Age Huitema 
 
 


