
 

                                                         

  
                  IKC Sint Maarten Bolsward 

Samenspraak 21 
1 juli 2022 

Samenspraak 

1 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 

   Afscheid 
 
Deze week vierden we het 
afscheid van juf Heleen en juf 
Franske. We deden dat in 
teamverband met een 
gezellige kookworkshop met 
cadeau, bloemen en woorden 
van DANK! 
Heleen had met Marijke 
Djurrema een muziekstuk 
ingestudeerd dat werd 
‘omgetoverd’ tot een heus 
sprookjesfeest met en voor 
de kleuters. Een passend 
afscheid voor medewerkers 

die hun sporen verdiend 
hebben voor de Sint 
Maartenschool. Later dit 
jaar nemen we op zijn 
verzoek afscheid van Ronald 
van der Werf. 
 
Groepslijsten met 
plattegrond 
Volgende week ontvangt u 
de namenlijsten van de 
groepen voor het komende 
schooljaar evenals de 
enigszins aangepaste 
plattegrond. 
 

De schoolfotograaf 
Afgelopen maandag en dinsdag kwam de schoolfotograaf van Foto Koch voor 
de portretfoto’s en posefoto’s van de kinderen. Over het bestellen van de 
foto’s geeft Foto Koch het volgende aan: 
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht.  
Op de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en  wachtwoord. Met deze 
gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl.  
U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u 
zelf de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's 
of ex-partner), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site. 

 

 

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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Schoolprogramma Nationaal Programma Onderwijsondersteuning (NPO). 
In de vergadering van 16 juni heeft de medezeggenschapsraad (MR) van onze school ingestemd met 
het voorstel van de schoolleiding en team betreffende de inzet van het budget voor NPO. De keuzes 
die we gemaakt hebben, bestaan o.a. uit: 
# Het klein houden van onze groepen   # Tekenlessen 
# Extra uren voor de onderwijsassistenten  # Sport Rots & Water 
# Muziek      # De maakgroep    
# Extra uitdaging voor kinderen    # Drama/theater    
# Taalontwikkeling voor kleuters/screening logopedie # Bewegend leren 
# Extra ondersteuning bij Rekenen en Technisch en Begrijpend Lezen 
# Een extra kleutergroep in de loop van het komende schooljaar 
 

VerHEUG/verHOOG-ochtend 
Zoals elk jaar organiseren we op de woensdagochtend in de laatste schoolweek de zogenaamde  
VerHEUGverHOOG-ochtend. Dat doen we dit jaar  op woensdag 13 juli.  Alle kinderen komen deze dag 
op de gewone tijd gewoon naar school en gaan meteen naar hun nieuwe lokaal. Bij de jongste kinderen 
verwachten we dat u even mee loopt.  
Tot de pauze gaan de kinderen dan kennismaken met hun nieuwe leerkrachten waarna ze weer terug 
gaan naar hun eigen lokaal en leerkracht. Er komen ook weer kinderen door verhuizing naar Bolsward 
en onze school. Deze kinderen nodigen we ook uit en zullen dit verHEUG/verHOOGmoment ook bij 
ons op school zijn.  Een speelse en ontspannen start. De schooltijden zijn deze dag als gewoon en de 
kinderen komen bij hun eigen uitgang weer naar buiten.  
 

Uitzwaaien groepen 8 
We hebben bij ons op Sint Maarten een goede traditie om de kinderen van groep 8 op hun laatste 
schooldag uit te zwaaien. We doen dat met een korte viering op het schoolplein, een erehaag en het 
zingen van het speciaal daarvoor bestemde uitzwaailied: ‘Zwaai mij maar uit…’ Het thema van deze 
viering zal zijn ‘De sleutel van je toekomst heb je zelf in handen’. Tijdens deze korte viering zullen we 
op symbolische wijze ook kort stilstaan bij de ‘overdracht’ van de leiding van onze school van 
ondergetekende naar Dieuwertje van Dalfsen. Deze viering is dinsdag 12 juli om 8:15 u. op het 
schoolplein. U bent hierbij van harte welkom. 
 

De agenda:  
# maandag  4 juli  musicaldag voor groep 8A  19:30 u. voor de ouders 
# dinsdag  5 juli  musicaldag voor groep 8B, 19:30 u. voor de ouders 
# woensdag 6 juli  musicaldag voor groep 8C, 19:30 u. voor de ouders 
# donderdag  7 juli  stranddag voor de groepen 8 in Makkum 
# maandag 11 juli  rapporten voor de kinderen 
# dinsdag 12 juli  Uitzwaaiviering groepen 8 (hun laatste schooldag en vossenjacht) 
# woensdag 13 juli  Verheug/verhoogochtend 
# donderdag  14 juli om 12:30 u. start zomervakantie 
# vrijdag  15 juli   Teamdag, kinderen vrij.                     
# maandag 29 augustus start schooljaar 2022 – 2023             
 

Met vriendelijke groet,  
Age Huitema 


