
 

                                                         

  
                  IKC Sint Maarten Bolsward 

Samenspraak 3 
11 september 2020 

Samenspraak 

1 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Geboren!! 
Vrijdag 4 september is Saar geboren, dochter van juf Marjet Jellesma en haar 
man Ane Jan. Koen en Tess zijn GROTE  broer en zus geworden. Ook vanaf 
deze plaats van HARTE gefeliciteerd en veel GELUK toegewenst! 

 

Opening schooljaar BMS 
Afgelopen woensdag vierde onze 
stichting, de BMS de opening van 
het schooljaar. Normaal gesproken 
doen we dat in Leeuwarden met 
een interessante spreker met na 
afloop een gezellig samenzijn met 
een hapje en een drankje voor alle 
medewerkers van de BMS. 
Door de omstandigheden vond het 

dit jaar plaats op de scholen zelf. Via een livestream kwamen we in contact met 
Gabriël Anthonio die ons een prachtige spiegel voorhield en uitdaagde in ons 
werken met elkaar en met kinderen. Het hapje en drankje was op de scholen 
aangeleverd. Zeer zinvolle en fijne middag. 
 

Nationaal Media Paspoort 
Dit schooljaar starten we met het Nationaal Media Paspoort.  Een lesmethode 
met een doorlopende leerlijn: te beginnen in groep 1 tot en met groep 8. Zo 
leren alle kinderen in al hun verschillende levensfasen met media 
omgaan. Uniek is dat deze lesmethode niet alleen kennis overdraagt, maar 
tevens ingaat op het gevoel dat media bij mensen opwekken.   
Het programma leert kinderen kritisch naar hun eigen mediagedrag te kijken. 
Hen sterker en weerbaar maken wanneer ze online zijn.  
Er zijn 7 thema’s die worden gevolgd, verspreid over het schooljaar. Bij 
sommige lessen kunt u ook als gezin meedoen. De kinderen krijgen regelmatig 
Thuisopdrachten mee, met een begeleidende Ouderbrief. Wij vragen u om uw 
kind te helpen bij het uitvoeren van deze opdrachten. Het is gebleken dat dit 
voor vele kinderen en ouders een enorm leuke bezigheid is! De thema’s zijn:   
1. Weet wat je ziet (o.a. wat is waar en niet waar in de media?)  
2. Bewaak je identiteit (o.a. wie ben jij op internet?)  
3. Wat je geeft krijg je terug (o.a. over respectvol met elkaar omgaan, 
online pesten)  
4. Houd de klok in de gaten (o.a. over de tijd die je aan online en offline 
spelen besteedt)  
5. Maak goede keuzes (o.a. hoe deel je jouw online leven in?)  
6. Bescherm je privacy (o.a. wat is privé en wat mogen anderen van jou 
weten?) 
7. Zorg voor je eigen veiligheid (o.a. bij wie kun je terecht als je hulp en 
tips nodig hebt?) 

 

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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Zwangerschapsverlof Femke Postma 
Op 1 oktober gaat Femke Postma, leerkracht van onze projectgroep, met zwangerschapsverlof. Zij zal 
gedurende die periode vervangen worden door Jourica Hoekstra. Jourica, specialist hoog- en 
meerbegaafdheid verving vorig schooljaar een van onze onderwijsassistenten en is daarmee al een 
bekende in onze school. We zijn al begonnen met de overdracht. 
Informatieavonden 
Zoals eerder aangekondigd zochten we naar een andere invulling voor de Informatieavonden. 
Donderdag 17 september zult u via Social Schools deze informatie digitaal ontvangen van de 
groepsleerkrachten. Deze informatie is op parallelgroepniveau opgesteld en op elkaar afgestemd. 
Activiteiten 
Deze periode denkt het team na over hoe we de diverse activiteiten en feestelijkheden die we gewend 
zijn dit schooljaar kunnen organiseren. Hierbij richten we ons in eerste instantie op de activiteiten tot 
het einde van dit kalenderjaar: sport- en spelletjesdag, kinderboekenweek, dierendag/Sint Franciscus, 
Sint Maarten, Sinterklaas en kerstmis. Binnenkort zullen we u daarover kunnen informeren 
Sport- en speldag en activiteitendag 
De komende 2 weken organiseren we voor de kinderen verschillende sport- en spelactiviteiten onder 
schooltijd:  
Donderdag 17 september: spelletjesochtend voor de groepen 4 
    slagbaltoernooi voor de groepen 5 t/m 7 
Woensdag 23 september:  spelletjesochtend voor de groepen 1 t/m 3 
Donderdag 17 september: activiteitendag voor de groepen 8 
Verdere informatie ontvangt u via Social Schools van de groepsleerkrachten. 
Ziekmeldingen en melding bij GGD 
Wij realiseren ons dat de afweging wel of niet naar school zo af en toe een lastige is. Soms kies je uit 
voorzichtigheid dat wat je gevoel aangeeft. Dat begrijpen wij heel goed. 
De GGD vraagt van ons dat we bij 3 of meer ziekmeldingen in dezelfde groep met corona-gerelateerde 
klachten dat aan hen doorgeven. Als u uw kind op school afmeldt kunt u aan ons aangeven of het 
corona-gerelateerde klachten zijn. 
Website Sint Maarten 
Zoals u weet, kunt u ook heel veel informatie vinden op onze website www.sint-maartenschool.nl Op 
dit moment werken we aan de vernieuwing van deze site en eind november gaat de nieuwe versie 
ervan de lucht in. Deze nieuwe site is gekoppeld aan Social Schools. 
Touchscreens 
Woensdag 23 en donderdag 24 september zullen er 8 nieuwe touchscreens geplaatst worden in de 
diverse lokalen. We zullen die dagen mogelijk wat moeten schuiven met groepen kinderen. De lessen 
gaan ‘gewoon’ door. 
De agenda: 
# donderdag  17 september  spelletjesochtend voor de groepen 4 
      slagbaltoernooi voor de groepen 5 t/m 7 
      activiteitendag voor de groepen 8 
# woensdag  23 september  start kinderpostzegelactie 
      spelletjesochtend voor de groepen 1 t/m 3 
# woensdag  30 september  start kinderboekenweek ‘En toen?’ (t/m 11 oktober) 
# donderdag  1 oktober  Bolletongersdei, kinderen ’s middags vrij! 
# vrijdag   2 oktober  Studie-teamdag op Sint Maarten, kinderen van school vrij. 
      Peuteropvang is open 
# week 42  12 – 16 oktober  herfstvakantie                   
Met vriendelijke groet,  Age Huitema 

http://www.sint-maartenschool.nl/

