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Voorwoord 
En daar was het einde van het schooljaar dan echt… 

Wat is er dit schooljaar weer veel gebeurd en ge-

daan! Een jaar met weer van alles erin: een vrije ge-

wone start met een periode waarin we gewoon les 

konden geven met volle klassen en er weer activitei-

ten plaats konden vinden, met o.a. een geslaagde 

Herfstfair in oktober. 

Gelukkig kon Sinterklaas nog net fijn worden gevierd, 

want vervolgens werd het een vervroegde Kerstva-

kantie en daarna een onrustige tijd qua coronagedoe 

en afwezigheid van kinderen…  

 

Gelukkig werd alles weer enigszins ‘normaal’ vanaf 

de Voorjaarsvakantie. Alle lessen, excursies en activi-

teiten konden weer doorgaan zonder dat er over na-

gedacht hoefde te worden of het wel kon/mocht. 

 

En gedurende het schooljaar kwamen de nieuwe 

vloeren en het nieuwe meubilair. Gelukkig was alles 

precies op tijd klaar voor het jubileumfeest, zodat 

we trots onze ‘nieuwe’ school konden laten zien. 

 

Zo tegen het einde van het schooljaar hebben de kin-

deren kunnen genieten van schoolreisjes, school-

kamp weer op Ameland, het jubileumfeest + uitstap-

jes, de eindmusical en als afsluiting de spelletjes-

ochtend met de hele school. Heerlijk genieten alle-

maal! 

 

Na hard werken moet je hard ontspannen… Dus na 

een schooljaar hard gewerkt te hebben verdient ie-

dereen nu een lekkere vakantie. Ik wens iedereen 

hierbij een hele fijne Zomervakantie toe en zie jullie 

graag gezond weer terug op maandag 29 augustus!  

 
 
Hartelijke groet,  
  
Rixt Minnema  
 

 

Agenda juli/augustus 2022 
  

Datum Activiteit 

18 juli t/m 26 au-

gustus 

Zomervakantie 

Maandag 29 augus-

tus 

Eerste schooldag 

 



 

 

Personele zaken 
De formatie voor het komend schooljaar was rond, 

maar met het vertrek van juf Elly zijn er nog 2 dagen 

voor de groep in te vullen. Hier zijn we al mee bezig 

en we hopen dat we u voor de start van het nieuwe 

schooljaar kunnen mededelen wie de nieuwe leer-

kracht wordt. 

 

Bericht van Elly 

Beste ouders, lieve kinderen, 

 

Te midden van alle 'einde van het jaar bezigheden' 

kreeg ik plotseling uit onverwachte hoek een aanbod 

voor een mooie functie. Met ingang van 1 septem-

ber mag ik starten als 'ûnderwiisadviseur Frysk en 

Meartaligens' bij het Cedin. 

 

Met pijn in het hart neem ik afscheid van de Sint 

Martinusschool; een fijne plek om te werken, met 

leuke kinderen, betrokken ouders en top-collega's. 

Tegelijkertijd heb ik veel zin in de nieuwe uitdaging 

buiten, maar toch ook bij het onderwijs. Een dubbel 

gevoel. 

 

Ik wil langs deze weg graag iedereen bedanken voor 

de fijne samenwerking en zeg daarbij graag: tot 

ziens! 

 

Vriendelijke groet, 

Elly 

 

Bericht van Afke 

Beste ouders/verzorgers, collega's en leerlingen van 

de Sint Martinusschool, 

 

Na 2 jaar stage en werk als onderwijsassistent, heb ik 

deze week afscheid moeten nemen van de school. Ik 

heb 2 fantastische jaren gehad en ga iedereen dan 

ook zeker missen! Ik ben enorm verwend door alle 

bedankjes en cadeaus die ik gekregen heb, super be-

dankt daarvoor! Volgend jaar ga ik aan het werk op 

de Sint Gregoriusschool in Blauwhuis, mijn basis-

school van vroeger! Ik wens iedereen een hele fijne 

vakantie toe en misschien komen we elkaar snel 

weer tegen!  

 

Groetjes Afke  

 

Kanjertraining 
Aan het begin van het schooljaar starten we in de 

groepen altijd met de Gouden Weken: veel aandacht 

voor groepsvorming door middel van spelletjes en 

vertrouwensoefeningen. Aan het einde van het 

schooljaar is het samen goed afsluiten en evalueren 

van het jaar minstens zo belangrijk. Op de site van 

de Kanjertraining staan allerlei leuke suggesties voor 

de onder-, midden- en bovenbouw om dit vorm te 

geven. Samenwerkspelletjes, het bespreken van het 

afgelopen schooljaar (bijvoorbeeld: wat gaf jou een 

goed gevoel dit schooljaar of wat juist niet en wat 

zou kunnen helpen om er volgend jaar weer een fijn 

jaar van te maken samen?), samen bewegings- en 

concentratiespelletjes spelen. Op deze manier 

zorgen we voor een goede afsluiting en meteen ook 

voor een stevige basis voor de start van het nieuwe 

schooljaar.  

 

Dalton 
Alweer meer dan een maand staat het nieuwe meu-

bilair in onze school. Nu kunnen de kinderen dan ook 

eindelijk optimaal gebruik maken van de twee leer-

pleinen. De kinderen van groep 7/8 werken voorna-

melijk op het leerplein boven. Zij hebben hier ver-

schillende werkplekken tot hun beschikking waar zij 

goed kunnen samenwerken. Beneden maken de kin-

deren van groep 3 t/m 6 voornamelijk gebruik van 



 
 

 

de mooie ruimte daar. Aan echte ‘stamtafels’, het 

‘treinzitje’ en in ‘het huisje’ wordt door verschillende 

kinderen heerlijk samengewerkt. Tijdens het tutorle-

zen zitten de kinderen op deze leerpleinen verspreid 

om lekker met elkaar te lezen. Fijn om te zien dat 

deze plekken al zo goed gebruikt worden.  

 

Als we het dan toch even over samenwerken heb-

ben. Vrijdag 15 juli, op onze laatste schooldag, gin-

gen de kinderen weer verdeeld over groepjes met 

kinderen van groep 1 t/m 8 allerlei activiteiten doen. 

Binnen deze groepjes hadden de oudste kinderen 

een leidinggevende rol. Zo zorgden zij dat het 

groepje compleet bleef en zorgden ze er samen voor 

dat zij op de juiste locaties kwamen.  

 

Update hulp aan Oekraïne 
Beste kinderen, ouders en leerkrachten, 

 

Van 15 t/m 19 juni jl. ben ik bij mijn medezusters in 

Roemenië geweest. Na elkaar bijna een jaar niet te 

hebben gezien, waren wij blij met de ontmoetingen. 

Wij hebben elkaar weer eens gesproken en er was 

heel wat te regelen. Als je samen de schouders eron-

der zet dan lukt dat, stap voor stap. 

 

Mijn Roemeense medezuster Carmen Tereza is al 

een paar keer in de Oekraïne geweest. Zij gaat sa-

men met hulporganisaties zoals Kolping en het Rode 

Kruis op reis. Ze rijden dan in kolonnes met vijf busje 

die tot de nok toe gevuld zijn met levensmiddelen, 

kleding, hygiëneartikelen en andere dingen. 

Aan de grens moeten ze altijd heel lang wachten tot 

ze aan de beurt zijn en worden ze van top tot teen 

gecontroleerd. 

 

Gelukkig zijn er naast jullie veel mensen die dit werk 

ondersteunen. Zo konden wij al meer dan €15.000,- 

besteden voor directe hulp aan de slachtoffers van 

de oorlog in Oekraïne. 

Daar zijn we enorm dankbaar voor!! 

Dus nogmaals, hartelijk dank voor jullie geweldige in-

zet en bijdrage tijdens de 40-dagentijd!! 

 

pastor Dorothea Brylak smm 

 

    
Vluchtelingen aan de grens met Oekraïne en Noord-
Roemenië 

 

 
Eindelijk weer eens een warme maaltijd 

 



 

 

  
Samen de schouders eronder en een luisterend oor  

 

Ouders/verzorgers be-
dankt! 
Hierbij willen wij alle ouders die – op wat voor ma-

nier dan ook – geholpen hebben op en/of rond 

school ontzettend bedanken voor hun hulp en on-

dersteuning! 

 

Heel hartelijk bedankt! 
 

Zuiderzeemuseum 
Op 1 juli zijn we met de groepen 4 t/m 8 naar het 

Zuiderzeemuseum geweest. Eerst in auto’s naar het 

startpaviljoen, daarna vervolgden we onze reis met 

de veerboot naar het museumdorp. Hier zijn we op-

gesplitst in twee groepen. De ene helft ging eerst 

een speurtocht doen door het dorp en de andere 

groep deed een workshop over de school van 100 

jaar geleden. Na de lunch werd er gewisseld. De kin-

deren hebben ‘op school’ met de kroontjespen ge-

schreven en gewerkt met lei en griffel en ondertus-

sen werd een en ander uitgelegd over vingers opste-

ken, de pechvogel en nog meer. Tijdens de speur-

tocht kwamen we onder andere langs een kuiperij, 

een palingrokerij, de haven en de visafslag. Het was 

een leerzame en leuke dag! 

 

 
 

Musical & afscheid groep 8 
En dan is het ineens zover. Afscheid nemen van 

groep 8. In een spectaculaire musical deelden de kin-

deren van groep 7 en 8 hun acteer- en zangtalent 

met ons. Op maandagmiddag werd deze musical 

voor opa’s en oma’s e.d. uitgevoerd. Dinsdagmiddag 

mochten dan eindelijk de kinderen van groep 1 t/m 6 

komen kijken. Zij hadden natuurlijk de laatste tijd al 

veel liedjes gehoord en ook al het decor gezien, dus 

waren ze erg nieuwsgierig. En wat hebben ze geno-

ten! 

Na afloop bedankten de kinderen van groep 1 t/m 7 

de kinderen van groep 8 met een leuk lied voor de 

leuke schooltijd samen.  

 

Op dinsdagavond was de laatste uitvoering voor de 

gezinnen van de kinderen. Wat een energie spatte er 

van het podium af! 

Na afloop hebben we afscheid genomen van de kin-

deren van groep 8. Ook hierbij: Heel veel succes en 

plezier op het VO. En jullie zijn altijd welkom om nog 



 
 

 

eens binnen te wandelen. Wij zijn namelijk erg be-

nieuwd hoe het volgend jaar gaat.  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Laatste schooldag & af-
scheid... 
Deze week was het afronden en nog even lekker ge-

nieten op de afsluitende spelletjesochtend.  

 

 

 
 

En nu is dan echt het einde van het schooljaar en 

voor groep 8 het einde van de Martinustijd aange-

broken…. 

We wensen alle kinderen van groep 8 een hele fijne 

tijd en veel succes toe op hun nieuwe school! 

 

 
 
 



 

 

Vakantierooster 2022 – 
2023  
Hierbij delen wij het vakantierooster voor volgend 

schooljaar met alle vakanties en vrije dagen. 

 

Vakantie/vrij Data 

Herfstvakantie 17 oktober t/m 21 okto-

ber 2022 

Studiedag team - kin-

deren vrij 

Maandag 7 november 

2022 

Vrije dag Vrijdag 23 december 

2022 

Kerstvakantie   26 december 2022 t/m 6 

januari 2023 

Studiedag team – 

kinderen vrij 

Vrijdag 24 februari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 

2023 

Goede Vrijdag Vrijdag 7 april 2023 

Pasen Maandag 10 april 2023 

Meivakantie 

inclusief Koningsdag 

en Bevrijdingsdag 

24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart + vrijdag Donderdag 18 + vrijdag  

19 mei 2023 

Pinkstermaandag Maandag 29 mei 2023 

Studiedag team – 

kinderen vrij 

Dinsdag 30 mei 2023 

Studiedag team – 

kinderen vrij 

Donderdag 29 juni 2023 

Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 

2023 

 

 
 
 

Jaarplanning 2022 – 2023  
De data van het Vakantierooster zullen ook weer in 

Social Schools en op de website worden gezet, even-

als de planning van activiteiten enz. U kunt de 

agenda van Social Schools met alle schoolactiviteiten 

koppelen aan uw eigen digitale agenda (bijv. op uw 

telefoon). 

 

Zomervakantie!! 
Het schooljaar 2021 - 2022 zit er alweer op! Er is dit 

schooljaar weer er veel gedaan en gebeurd, hard ge-

werkt, lekker gespeeld en veel gelachen! 

Hierbij willen we iedereen een hele fijne vakantie 

toewensen! Geniet van alle vrije tijd en activiteiten 

samen en kom na de vakantie allemaal weer heel-

huids terug op school! Tot maandag 29 augustus!! 

 

Fijne vakantie!! 
 
 


