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Beste ouder(s)/verzorger(s) 
 

 
Kaarsjesdag 
Woensdag 2 november vieren we op school kaarsjesdag. We staan die ochtend 
met de kinderen kort stil bij de mensen die niet meer in ons midden zijn. 
De kinderen mogen die dag een foto meenemen van een dierbare overleden 
persoon of een andere herinnering aan die persoon. Het mag ook gaan om een 
overleden huisdier of iets/iemand anders waarvan ze afscheid moesten 
nemen. In elke groep steken we dan een kaars aan en de kinderen mogen er 
iets over vertellen, maar dat moet niet! In de schoolzaal brandt een kaars in de 
Vriendenkring van Sint Maarten. 
De gedachte hierbij is dat het wat lichter wordt en warmer als je een kaarsje 
brandt. En als je dat SAMEN doet, geeft dat nog meer licht en warmte. 
Bij de brandende kaars lezen we het verhaal van Papillia voor, de rups die 
afsterft en een vlinder wordt. Dat verhaal ontvangt u dezelfde dag via Social 
Schools van ons. 
 
Ouderavonden 
In de week van 14 en 21 november zijn de 15-minuten gesprekken. De 
inschrijving voor deze gesprekken start op maandag 7 november om 19.00 uur. 
De leerkrachten bieden sowieso twee avonden aan (15, 17 of 21 november).  
 
Buitendeuren 
Nu het wat kouder wordt, hebben we de buitendeuren dicht. Dat is misschien 
even wennen maar met de huidige energiekosten is het wel belangrijk. 
Sommige deuren zijn een beetje zwaar voor onze jongste kinderen dus loop 
gerust even mee met uw kind.  
 
Sint Maartensfeest 
Natuurlijk vieren we ook dit jaar weer ons Sint Maartensfeest. We doen dat 
met het spelen van een musical door het team, voor ouders en kinderen. Het 
betreft de musical ‘De club van lelijke kinderen’ naar een boek van Koos 
Meinderts. 
We spelen deze musical voor de kinderen op vrijdag 11 november in onze 
schoolzaal. De kinderen komen deze dag alleen voor de musical naar school en 
hebben dus geen les. 
De voorstellingen op vrijdag 11 november voor de kinderen: 
# De groepen 1 – 2 – 3:   08:30 – 09:30 u. 
# De groepen 4 – 5 - 6: 10:00 – 11:30 u. 
# De groepen 7 – 8: 12:15 – 13:45 u. 
De eindtijden zijn enigszins bij benadering, maar we laten de (jonge) kinderen 
in geen geval eerder dan de genoemde eindtijd naar buiten gaan. 
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Contactpersoon: 
Nynke van der Wal 

Nynke.vanderwal1@
bms-onderwijs.nl 

 
Telefoonnummers 

 
‘kleine’ BSO en PSZ: 

06 3022 3453 
 

‘Grote’ BSO: 
0515 57 58 62 
06 1334 0296 

 
KDV: 

06 1350 0468 

 

mailto:dieuwertje.vandalfsen@bms-onderwijs.nl
mailto:dieuwertje.vandalfsen@bms-onderwijs.nl
mailto:Nynke.vanderwal1@bms-onderwijs.nl
mailto:Nynke.vanderwal1@bms-onderwijs.nl


 

                                                      

  
                  IKC Sint Maarten Bolsward 

Samenspraak 5 
28 oktober 

Samenspraak 

2 

De kinderen komen deze dag allemaal eerst naar hun eigen lokaal en gaan van daaruit onder 
begeleiding van hulpouders (u kunt zich hiervoor aanmelden bij de leerkracht van uw kind) naar de 
schoolzaal. 
De première is op donderdag 10 november om 19:30 u. voor de ouders/verzorgers van onze kinderen. 
U bent van harte welkom. De entree is gratis en u kunt de kaartjes voor deze musical afhalen/bestellen 
bij onze conciërges Doete Stor of Anita Mensink. 
 
Sinterklaasfeest 
Vooralsnog gaan wij ervanuit dat we Sinterklaas dit schooljaar weer op de ‘gewone manier’ bij school 
kunnen verwelkomen om vervolgens binnen, samen met zijn Pieten, het feest te vieren met onze 
kinderen. Dat gaan we doen op vrijdag 2 december.  
Zo zijn we op school natuurlijk ook al bezig met de organisatie van het kerstfeest. We kunnen alvast 
wel vertellen dat we hebben gekozen voor een kerstontbijt (geregeld door school) met kerstviering op 
vrijdag 23 december. We hebben voor een door ons zelf georganiseerd ontbijt gekozen omdat we 
weten dat dit voor veel mensen een dure tijd is. Op deze manier brengen we geen kinderen/ouders in 
verlegenheid. Daarnaast is het kerstspel van de kleuters op donderdag 22 december. 
 
De agenda: 
# Vrijdag  11 november  Sint Maartenfeest 
# Week 46 en 47  14 – 25 november  kwartiergesprekken voor alle groepen 
# Vrijdag   2 december  Sinterklaasfeest 
# Donderdag  22 december  Kerstspel kleuters 
# Vrijdag  23 december   Kerstontbijt en viering en 12.00 start kerstvakantie 
# maandag  9 januari  Eerste schooldag na de kerstvakantie 
 
Met vriendelijke groet,    
Dieuwertje van Dalfsen 


