
 

 

 

 

Aan de ouders/verzorgers 

Van de kinderen 

Van Sint Maarten 

Beste ouders/verzorgers, 

Nu hebben we de 3e week thuisonderwijs alweer achter de rug. En natuurlijk vragen we ons 

allemaal af: ‘Hoelang nog?’ Dat zullen we moeten afwachten. 

Intussen werken we hard door en doen we ons best er samen het beste van te maken. 

Dat doet u thuis met uw kinderen geweldig. We zien naast het werk ook mooie andere activiteiten 

voorbij komen en dat is heel fijn en ook leerzaam. Ook zien we bewegingsactiviteiten. 

De buurtsportcoaches (BSC) van de gemeente SWF zijn bezig een QR-speurtocht door Bolsward 

uit te zetten. Deze zal de komende week klaar zijn. Zodra dat het geval is, laat ik u dat weten en 

krijgt u de informatie. 

Zoals bij u achter de voordeur het werk doorgaat, zo is dat op school achter de voordeur ook het 

geval. En daarnaast, ook bij ons vindt veel schoolwerk bij ons thuis achter de voordeur plaats. 

Zo hebben de groepsleerkrachten heel veel, ik zou zeggen dagelijks overleg met elkaar over het 

thuisonderwijs en wat daarmee samenhangt. Minstens een keer per week vergadert het gehele 

team digitaal samen om de afstemming erin te houden en daarnaast bespreekt de schoolleiding 

alle zaken zo’n 2 keer per week met elkaar. En daarnaast, het belangrijkste, er vinden veel 

individuele gesprekken plaats over het thuisonderwijs en leerlingsituaties. En we proberen 

natuurlijk het contact met u en de kinderen zo goed mogelijk te onderhouden. Hoe dan ook: het 

houdt u en ons aardig van de straat om het zo maar eens even te zeggen. 

En…we moeten nog even volhouden en daarom hopen we en wensen we dat u ook thuis de 

moed erin houdt. En zoals eerder gezegd: als het even niet lukt met het schoolwerk, voel je dan 

vrij even een andere keuze te maken! En U weet dan het beste welke keuze! Dat weet ik zeker. 

Donderdag jongstleden hadden we weer een digitale vergadering over de vernieuwbouw van Sint 

Maarten waarin we alle vormen van opvang en onderwijs onder een dak proberen te krijgen. Het 

Programma van Eisen (PvE) vordert en we weten dat we de aanvraag tijdig bij de gemeente 

SWF ingediend zullen krijgen. En ik moet bekennen, ik droom al van een prachtig nieuw gebouw! 

Samenspraak 



In de vergaderingen van de afgelopen week hebben we ook gesproken over de rapporten die 

voor vrijdag 19 februari gepland staan. We weten nu nog niet of we dan zelfs alweer naar school 

mogen. U begrijpt dat uw kind dan geen rapport zal krijgen. Zodra we weer naar school gaan, 

informeren we u over hoe we u dan wel zullen gaan informeren. 

Informatie over de toetsen van ons leerlingvolgsysteem (IEP) en de eindtoets voor groep 8 

ontvangt u ook dan ook.  

Aan het einde van de teamvergadering van vrijdagmiddag heb ik ons team het volgende 

voorgehouden: 

‘Deze week (met) hart gewerkt! 

Dankjewel. 

Bij hard werken hoor ook hard rusten en ontspannen. 

Van harte een goed weekend toegewenst en tot maandag.’ 

Deze woorden deel ik hier graag ook met u, omdat u ze verdient! 

Age Huitema 

 


