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Beste ouders/verzorgers, 
 

    Sint Maarten, 150 jaar katholiek lager onderwijs Bolsward 
 

Vrijdag 13 mei vierden we 
feest omdat onze school 
jarig was en 150 jaar werd. 
We vierden met de 
kinderen oud-Hollandse 
spelletjes en genoten van 
heel moderne spelen. 
Natuurlijk was er ijs! 
mmmm 
’s Middags ontving mw. 
Marieke Krijnsen het 
eerste exemplaar van het 
magazine Sint Maarten, 
150 jaar katholiek 
onderwijs Bolsward. 
Alle kinderen hebben hun 
magazine inmiddels mee 

naar huis gekregen.  
 
Belangstellenden die het nog 
niet ontvangen hebben en graag 
willen ontvangen kunnen 
daartoe contact opnemen met 
school. 
Dit feest was echt een feest van 
samen. Jong en oud. 
Dank aan iedereen die daaraan 
bijgedragen heeft! 
 
 
 
 
Wijziging schooltijden met in gang van schooljaar 2022 - 2023 
Met ingang van het komende schooljaar zullen de schooltijden iets worden 
aangepast. Dit is donderdag 12 mei besproken in de vergaderingen van de 
SchoolAdviesCommissie (SAC) en de Medezeggenschapsraad (MR). De MR 
heeft hierover instemmeningsrecht en die instemming hebben ze tijdens deze 
vergadering verleend nadat ook het team positief had ingestemd. 
Dit betekent dat alle kinderen met in gang van het nieuwe schooljaar op de 
woensdag om 12:00 u. uit school komen (in plaats van 11:45 u.). Op vrijdag 
hebben de kinderen van de groepen 1 – 4 een korte dag. Met ingang van het 
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nieuwe schooljaar komen de kinderen van de groepen 1 – 4 op de vrijdag ook om 12:00 u. uit school 
(in plaats van 11:45 u.) 
Het betreft een kleine aanpassing van de lestijden zoals u ziet. 
Met deze uitbreiding maken we de korte ochtend – die door de leerkrachten vaak ook als echt kort 
ervaren wordt – ietsje langer en hiermee creëren we ook de ruimte om naast de reguliere vrije dagen 
en studiedagen ook 2 weken meivakantie te realiseren. Dat ziet u in de Planning vakantie en vrije 
dagen dan ook terug. 
 

Planning vakanties en vrije dagen schooljaar 2022 - 2023 
Op voorstel van de directie is op 12 mei over onderstaande Planning vakanties en vrije dagen 2022 – 
2023 gesproken in de  vergadering van de SAC en MR. De MR heeft hierover adviesrecht en heeft een 
positief advies afgegeven nadat ook het team hier mee ingestemd had. 
* Bolletongersdei   donderdag  6 oktober 2022 middag vrij 
* Team/studiedag   vrijdag  7 oktober 2022   
* Herfstvakantie    17 t/m 21 oktober 2022   
* Kerstvakantie     26 december 2022 t/m 6 januari 2023  
* Krokusvakantie    27 februari t/m 3 maart 2023   
* BMS-team-studiedag  woensdag 15 maart 2023     
* Goede Vrijdag  vrijdag   7 april 2023 
* Paasmaandag   maandag 10 april 2023   
* Meivakantie     24 april t/m 5 mei 2023 
* Hemelvaartsweekend  donderdag 18 mei 2023  

en vrijdag  19 mei 2023   
* Pinkstermaandag:  maandag 29 mei 2023 
* Team/studiedag   dinsdag  30 mei 2023    
* heamiel        vrijdag   23 juni 2023    
* laatste schooldag  vrijdag  21 juli 2023 
* zomervakantie:    24 juli t/m 1 september 2023 
 

De schoolreisjes 
U bent inmiddels geïnformeerd over de schoolreisjes met tijdstippen van vertrek en aankomst. Mocht 
de vertrektijd later zijn dan de reguliere aanvangstijd van school, dan verzorgen wij als leerkrachten 
de opvang van de kinderen tot het vertrek als dat nodig is (vanaf 8:15 u.). Voor de groepen 1 en 2 geldt 
dat  ook na afloop van het schoolreisje: als u niet in de gelegenheid bent hen eerder op te halen,  dan 
verzorgen wij de opvang tot 14:15 u. Deze schoolreisjesdag is Dieuwertje van Dalfsen op school (0515 
57 24 18)  bereikbaar indien dat nodig is. 
 

De agenda 
# 23 mei  t/m  25 mei  schoolkamp groep 8 op Vlieland 
# dinsdag   24 mei  schoolreisjes groep 1 – 7 
# donderdag   26 mei  Hemelvaartsdag vrij. 
# vrijdag   27 mei  Hemelvaartsweekend vrij. 
# maandag  6 juni  Pinkstermaandag, kinderen vrij. 
# dinsdag   7 juni  team-studiedag schoolteam, kinderen vrij 
# woensdag  22 juni  Start Heamiel: optocht met praalwagens 
# donderdag  23 juni  Heamiel kinderen ‘s MIDDAGS vrij. 
# vrijdag   24 juni  Heamiel, kinderen de hele dag vrij  
# donderdag   14 juli om 12:30 u. start zomervakantie 
# vrijdag   15 juli   Teamdag, kinderen vrij.    
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Team Wybe Maarten van der Weijden Foundation 
Woensdag 1 juni nemen wij deel aan de financiële actie die Team Wybe in samenwerking met de 
Maarten van der Weijden Foundation gaat opzetten. 
Wij vragen de kinderen van onze school geld in te zamelen voor de hindernis-sponsorloop die we op 
woensdag 1 juni gaan organiseren. 
Deze dag zijn de schooltijden als gewoon, behalve voor de groepen 6. Die komen vanwege hun 
activiteit die ochtend om 12:00 u. uit bij het zwembad.  
 

Zwembad Vitaloo sponsort deze actie door geen huur te vragen voor onze 
activiteiten daar en daarom maakt Sint Maarten dat huurbedrag meteen over aan 
het goede doel. Waarvoor DANK! 
 
We vragen de sponsoren een totaalbedrag(je) te schenken en GEEN BEDRAG per 
rondje! 
De sponsor-hindernisbaan-activiteiten zoals we die gepland hebben: 

De groepen 1 – 4:  
Deze kinderen lopen een hindernisbaanparcours op het schoolplein of in het nabijgelegen plantsoen.  
Ze lopen maximaal 15 minuten.  
08:45 – 09:30 u.: de groepen 1  10:15 – 11:00 u.: de groepen 3 
09:30 – 10:15 u.:  de groepen 2  11:00 – 11:45 u.: de groepen 4 
 

De groepen 5 – 6: 
Deze kinderen gaan naar zwembad Vitaloo, baantjes zwemmen voor het goede doel. 
10:30 – 11:15 u.: groepen 5 
11:15 – 12:00 u.: groepen 6 
Elke groep zwemt 15 minuten daarna vrij zwemmen 
 

De groepen 7 – 8: 
Deze kinderen gaan naar sportveld Het Oordje voor hun hindernisbaanparcours en spelcircuit. 
09:00 – 10:00 u. groep 7 spellencircuit  groep 8 Hindernisbaan 
10:00 – 11:00 u. groep 8 spellencircuit  groep 7 Hindernisbaan 
Elke groep rent 30 minuten. 
 

# De kinderen krijgen vrijdag 20 mei hun sponsorbriefjes mee naar huis zodat ze dan ‘los’ kunnen. 
 
# We verzoeken u uw kind het geld uiterlijk dinsdag 31 mei aan hun leerkracht te overhandigen. Graag zoveel 
mogelijk in papiergeld als dat lukt zodat het tellen van het bedrag voor ons iets gemakkelijker gaat. 
 
# In overleg met de organisatie van Team Wybe wordt de cheque overhandigd op donderdag 2 juni om 8:15 u. 
op het schoolplein. U bent daarbij natuurlijk van harte welkom. 
 

Met vriendelijke groet,                                            
Age Huitema 
 

 

 


