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Beste ouders/verzorgers 
 

    ‘Schoolkamp Zwembad’ 
 

Al vele jaren gaan de groepen 
8 van onze school 2 keer op 
schoolkamp. Aan het einde 
van het schooljaar naar 
Vlieland en tot voor kort aan 
het begin van het jaar naar 
Gaasterland. Het schoolkamp 
naar Vlieland - in mei - blijft 
ongewijzigd. Voor de start van 
het schooljaar hebben we een 
andere activiteit gekozen: 
kamperen op de camping van 

Bolsward bij zwembad Vitaloo. Donderdag en vrijdag stond voor deze kinderen 
in het teken van activiteiten: mini-11-stedentocht fietsen, spellencircuit, 
rondvaarttocht door de 
stadsgrachten van 
Bolsward, zwemmen en 
vrijdag opruimen, 
pannenkoeken eten en 
wat rustiger activiteiten! 
Dit met medewerking 
van de Tramhalte, HEMA, 
de kapiteins, andere 
vrijwilligers/ouders en 
Vitaloo! Waarvoor dank. 
 

Hoofdluizen 
Wat te doen bij luizen in 
het haar van uw kind?  
# Uw kind behandelen. Dit kan met een bestrijdingsmiddel of via de 
kammethode.  
# De leerkracht informeren. Deze zet dan op Social Schools een bericht voor de 
alle ouders van de klas, thuis extra alert te zijn en goed te controleren op luis 
en neten.  
# Kijk voor informatie over luizen en neten op de site van de GGD en RIVM.   
Tip: Blijf uw kind regelmatig controleren.  
 

Informatietafel en gevonden voorwerpen (HH) 
In de schoolzaal staat een informatietafel met diverse aanbiedingen voor 
abonnementen, sportclubs, gratis gastlessen, Squla, typecursussen etc. 
Als u voor uw startgesprek met de leerkracht op school komt is een bezoekje 
daar ij belangstelling daarvoor wellicht handig. 

 

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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Daar plaatsen we ook alle gevonden voorwerpen waarvoor we uw aandacht vragen. Na enige weken 
zullen we het restant een goede bestemming elders geven. 
De typelessen van Instituut Noord worden in een lokaal bij ons op school gegeven. Nadat u bij 
belangstelling het antwoordstrookje hebt ingeleverd, sturen wij dat op en neemt Noord direct contact 
met u op voor de verdere informatie en eventuele aanmelding. 
 

NPO 
De uitgebreide informatie betreffende het Nationaal Plan Onderwijsondersteuning (NPO) ontvangt u 
in de volgende Samenspraak omdat de organisatie nog niet helemaal rond is. Deze week is groot een 
deel van de activiteiten gestart zoals begrijpend lezen, technisch lezen, rekenen, de extra inzet van de 
onderwijsassistenten, taalontwikkeling van kleuters en bewegend leren/motoriek jonge kinderen, 
extra taalonderwijs anderstalige kinderen, en sport/gym. De komende week starten de tekenlessen, 
de muzieklessen, en plannen we de lessen  theater en de screening logopedie. 
 
Gymrooster 2021 2022 (HH) 
Het gymrooster voor de komende periode is als volgt: 
 

1ste periode Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Tijden voor 

de vrijdag 

Vrijdag 

8:15 2A 2B 1B 1A 8.15 7C 

9:00 5B 6A 4A 5A 9.00 7B 

9:45 5A 6B 4B 5B 10.00 7A 

10:30 4A 8A 4C 6A 10.45 8A 

11:15 5C 7B  4B 11.30 8B 

12:00 7A 7C  4C 12.30 8C 

12:45 8B 3A  5C 13.15 VKU 

13:30 8C 3B  6B   

 
De agenda: 
# donderdag/vrijdag  2 en 3 september schoolkamp groepen 8 
# donderdag   7 oktober Bolletongersdei,  kinderen ’s middags vrij. 
# vrijdag   8 oktober Team-studiedag, kinderen de hele dag vrij. 
# week 42  18 – 22 oktober Herfstvakantie 
 

Met vriendelijke groet,    
Age Huitema 
 


