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Beste ouders/verzorgers, 
 

   Groep 1c van start! 
Vorige week is groep 1C van start gegaan. 
Het thema dino’s stond centraal. De groep 
is nog klein en hierdoor is er veel tijd om 
elkaar en de klas te leren kennen en te 
ontdekken. In maart en april zijn er veel 
kinderen jarig, dus er komen steeds meer 
stoeltjes bij in de kring.  Dat is gezellig! 
 
 

 
 
 

Ouders van Kinderopvang en peuteropvang 
ook in Social Schools? 
Alle ouders/verzorgers van de kinderen van 
onze school ontvangen alle informatie via een 
gesloten systeem van school naar ouders en 
omgekeerd. Een privacy-proof systeem waarin zowel de leerkracht als de 
ouder contact kan zoeken en waarmee de schoolleiding informeert over 
algemene zaken. Tot nu toe hebben de ouders van de kinderen van 
peuteropvang en kinderdagverblijf die mogelijkheid nog niet. En dat willen we 
nu ook graag regelen. Naast Klasbord wat al functioneert op het 
kinderdagverblijf en bij de peuteropvang ook opgestart zal worden, kan Social 
Schools een mooie informatievoorziening betekenen voor alle ouders van ons 
IKC. Op dit moment beschikken wij in onze administratie al over de gegevens 
van deze gezinnen en hierbij vraag ik de toestemming om deze gegevens ook 
in te voeren in Social Schools zodat iedereen meteen alle informatie kan 
ontvangen. Als u dat NIET wilt, verzoek ik u dat even aan de pedagogisch 
medewerksters door te geven zodat we daar rekening mee kunnen houden. 
 

Sint Maarten in actie! voor het Ronald McDonaldfonds. 
Een groepje enthousiaste sporters en hardlopers in ons team heeft op initiatief 
van Dieuwertje van Dalfsen en onder leiding van Dieuwertje en Marrit Hoekstra  
het plan opgevat de 11-stedentocht in estafettevorm binnen 24 uur te gaan 
(hard)lopen en daar een financiële actie aan te koppelen voor het Ronald 
McDonald kinderfonds. Natuurlijk nemen we u en de kinderen hier graag in 
mee om dit mooie doel te steunen en deze actie te supporten. 
Het gehele IKC-team doet mee! Nou ja… niet iedereen gaat hardlopen 

natuurlijk, dat begrijpt u       Maar voor het welslagen van deze actie is veel 
hulp en begeleiding nodig omdat het een 24-uursloop is. Vandaar de inzet van 
het gehele team! 
Onze 11-steden-estafette-loop vindt plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 juni, 

met vrijdag 11 juni om 14:00 u. de start op het schoolplein van IKC Sint Maarten. 

 

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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Deze loop wordt voorafgegaan door een sponsorloop door de kinderen van ons IKC op vrijdag 4 juni. 
Verdere informatie hierover ontvangt u na de meivakantie van ons. 
De werkgroep Sint Maarten in actie  is al met haar voorbereidingen begonnen en brengt volgende 
week haar actie online op www.starteenactie.nl onder de titel IKC Sint Maarten in actie. Langs die weg 
kan iedereen ook zijn of haar bijdrage storten en het goede doel ondersteunen. Ons streefdoel is om 
€ 5.000,= bij elkaar te lopen. U leest daar o.a.: 
Dagelijks werken wij met kinderen. In het werk met kinderen voel je hoe belangrijk de rol van ouders is.  
Wij als leerkrachten hebben de ouders nodig om de kinderen tot hun recht te laten komen. Ouders zijn 
ervaringsdeskundigen en weten het beste hoe hun kind in elkaar zit. Daar kunnen wij veel van leren. 
Vooral wanneer het kind meer nodig heeft, is de ouder nog belangrijker. We hebben elkaar nodig. Een 
ziek kind heeft de nabijheid van zijn ouders voor de volle 100% nodig. Het Ronald McDonald kinderfonds 
maakt dit mogelijk. Dit is precies de reden waarom wij in actie komen. 
Voordat de loop van de 22 lopers kan beginnen hebben we nog wel heel wat te organiseren en te 
regelen. U begrijpt dat we daarvoor ook deskundige ondersteuning gezocht hebben en zoeken ‘vanuit 
Bolsward’ met zijn 11-stedenervaring.  
Daarnaast zoeken we sponsoren voor bijvoorbeeld loopshirts zodat het een mooie uniforme uitstraling 
krijgt. Met de mensen en bedrijven die daarin hun bijdrage willen en kunnen leveren, gaat 
ondergetekende graag in gesprek. 
Uiteraard blijven we u informeren over de voortgang van deze actie en proberen we ook de regionale 
en provinciale media hiervoor te interesseren. Maar voor dit moment zou ik zeggen: zegt het voort!! 
Oudergesprekken (HH) 

De kwartiergesprekken voor de groepen 1 – 7 hebben we gepland in week 14 (6 – 9 april) en in week 
15 (13 – 16 april). We hebben dan de meeste IEP-Midden-toetsen afgenomen en verwerkt en vooral 
ook weer een mooie periode onderwijs gehad.  De adviesgesprekken met de kinderen van groep 8 en 
hun ouders voeren we in week 10 (8 – 12 maart)  en week 11 (15 – 19 maart). 
Open dagen 
Zoals u zult begrijpen, kunnen we op dit moment geen open dagen organiseren zoals we dat gewend 
zijn. Ouders die belangstelling voor onze school hebben, verzoek ik contact op te nemen met 
ondergetekende zodat we een afspraak kunnen maken voor een kennismakingsgesprek na schooltijd. 
Als uw jongere kind komend schooljaar 4 jaar wordt, verzoek ik u een aanmeldingsformulier te vragen.  
De agenda: 
# vrijdag  2 april   Goede Vrijdag vrij. 
# maandag  5 april   Paasmaandag vrij. 
# week 14 6 – 9 april  oudergesprekken voor de groepen 1 -7 
# week 15 12 – 16 april  oudergesprekken voor de groepen 1 -7 
# dinsdag 20 april   IEP-eindtoets groep 8 
# woensdag 21 april   IEP-eindtoets groep 8 
# dinsdag 27 april   Koningsdag vrij. 
# vrijdag 30 april   Sportdag Sint Maarten 
# week 18+19 3 – 16 mei  meivakantie (= inclusief Hemelvaartsweekend) 
# maandag 24 mei   Pinkstermaandag vrij. 
# dinsdag 25 mei   team-studiedag, kinderen vrij. 
# week 21 26 – 28 mei  schoolkamp groep 8 naar Vlieland 
# dinsdag 1 juni   schoolreisjes groep 1 – 7 
# vrijdag  4 juni   sponsorloop IKC Sint Maarten 
# vrijdag en zaterdag 11 en 12 juni Sint Maarten in actie voor Ronald McDonaldhuis 
Met vriendelijke groet,           Age Huitema 

http://www.starteenactie.nl/

