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Beste ouders/verzorgers, 
 

    Team Wybe 

Woensdag 1 juni was onze actiedag voor Team Wybe. En wat hebben de 
kinderen hun best gedaan zeg! Sportief maar ook voor het goede doel. Dat 
maakt ons erg trots en blij! 
Donderdagochtend konden we de cheque ter waarde van € 11.131,96 
overhandigen aan Wieke van Team Wybe en haar kinderen Yfke en Folkert. 
 
Vrijdagochtend stapte Wieke met haar fietsmaten aan boord voor de 
‘Wetterfyts-11-stedentocht’. Via het water leggen ze de 11-stedentocht af. 
Een prestatie van formaat en we wensen hen een goede tocht! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Als vriendengroep van Wybe 
Leenstra die is overleden aan 
kanker zetten wij ons ieder jaar 
in om geld op te halen. Team 
Wybe staat voor saamhorigheid 
en onmacht omzetten in kracht.’ 
 

 

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 

age.huitema@bms-

onderwijs.nl 

 

Oudervereniging 

Sint Maartenschool: 

smovbol@outlook.com 

Medezeggenschapsraad 

Sint Maartenschool 
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De schoolfotograaf 
Dit jaar komt de schoolfotograaf, Foto Koch ook weer om foto’s te maken. Omdat we dit door 
omstandigheden  pas laat konden organiseren, lukt het niet om het volledige pakket te realiseren. De 
schoolfotograaf komt op maandag 27 juni (de ochtend) en dinsdag 28 juni de hele dag.  
We maken dan individuele portretfoto’s van alle kinderen van school en een zogenaamde posefoto 
van elk kind. Een foto van broertjes en zusjes samen lukt dit jaar niet. De groepsfoto’s zullen we evenals 
vorig schooljaar in eigen beheer gaan maken. 
Alle ouders kunnen de foto’s middels een inlogsysteem digitaal bestellen. Daarbij kunt u dan ook een 
collagefoto bestellen (gratis) waarop alle kinderen van de groep staan. 
Het betreft hier alleen de kinderen van de basisschool. De kinderopvang is nog bezig een fotograaf 
voor hen te regelen. 
Naar verwachting (dat is een planning maar nog geen definitieve zekerheid) ziet de planning er als 
volgt uit: 
Maandag  27 juni:  de groepen  1, 2 en 3 (en misschien een deel van groep 4) 
Dinsdag  28 juni:  de groepen  4, 5, 6, 7, 8 
 
Enquête 
Eens in de 2 jaar doen we als school vanuit het bestuur van de BMS mee aan een 
tevredenheidsonderzoek. Voor ouders, leerlingen van groep 6 – 7 – 8 en medewerkers. Het 
medewerkersonderzoek had in november al plaatsgevonden. De uitslagen van de ouder- en 
leerlingenenquête ontvingen we deze week. Hierin zien we de scores die voor onze school gelden maar 
ook hoe dat zich verhoudt tot: 

- de andere scholen van ons bestuur 
- de landelijke cijfers 
- de scores van de vorige enquête (in 2019) 

Deze opbrengsten gaan we uiteraard verder analyseren en met u delen. Hierbij wat eerste en korte in 
formatie. 

- Deelname ouders:   34 % 
- Deelname leerlingen (6-8): 95 % 

 

De kinderen en ouders hebben de school een  rapportcijfer gegeven: 

 Sint Maarten landelijk Andere scholen 
van ons bestuur 

2019 

ouders 8,3 7,7 7,8 8,4 

Leerlingen 6 - 8 8,1 8,2 8,2 8,5 

 
Uiteraard gaan we een analyse maken van de scores en daarvan een rapport opstellen. Dat bespreken 
we met het bestuur van de BMS,  intern in het team en met de Medezeggenschapsraad en 
SchoolAdviesCommissie. Met relevante opbrengsten gaan we als school verder aan de slag wat 
vertaald zal worden in nieuw beleid en keuzes. En ook daarover gaan we in formeren. 
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Heamiel-ouder-podium 
Op 23 juni organiseren wij het ouderpodium met Heamiel. Het thema van dit jaar is Beestachtig. Het 
is de bedoeling dat elke groep een optreden doet van ongeveer 5 minuten. We doen dit op het 
schoolplein en de organisatie hiervan is in handen van onze stagiaires. U bent hierbij van harte welkom.  
 

Tijdstip: Groep:  

08:30-09:15 2b, 4a, 6b, 8c  

09:15-10:00 1c, 3b, 5b, 7a 8b  

10:00-10:45 2a, 4c, 5c, 7b, 8a  

10:45-11:30 3a, 4b, 5a, 6a, 7c   
 

De agenda 
# maandag  6 juni  Pinkstermaandag, kinderen vrij. 
# dinsdag   7 juni  team-studiedag schoolteam, kinderen vrij 
# donderdag   16 juni  Pieter Roelfs Jeugdconcert in theater Sneek voor de groepen 8 
# 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  
# maandag  27 juni  schoolfotograaf (ochtend) 
# dinsdag  28 juni  schoolfotograaf 
# 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) 
     Vossenjacht voor de groepen 8 
# woensdag  13 juli  Verheug/verhoogochtend 
# donderdag   14 juli om 12:30 u. start zomervakantie 
# vrijdag   15 juli   Teamdag, kinderen vrij.    
 

Met vriendelijke groet,                                            
Age Huitema 
 

 

 


