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Beste ouders/verzorgers, 

 

Kinderboekenweek 
Met het thema 
‘Worden wat je wil’ zijn 
er in de kinderboeken-
week heel wat 
beroepen en talenten 
voorbij gekomen. In 
onze schoolkrant Het 
Samenspel zult u daar 
uitgebreid over kunnen 
lezen en via Social 
Schools hebt u vast al 
het een en ander 
voorbij zien komen. 
Voor de groepen 4 
betekende dit dat de 
brandweer op school 
kwam. En dat was een 
spannend maar vooral 

ook leuk en leerzaam bezoek. 
 

Schooltijd 
Wij merken dat een steeds groter aantal kinderen laat of vaak te laat op school 
komt. We hebben dat deze week in de klassen besproken en de – oudere - 
kinderen er ook op aangesproken. Hierbij breng ik dit ook bij u onder de 
aandacht en verzoek u uw kind op tijd naar school te brengen of  te laten gaan 
zodat we ook om 8:15 u. met de lessen kunnen beginnen. Waarvoor onze dank! 
 

KIES (HH) 

Al meerdere jaren heeft de GGD in samenwerking met de gemeente SWF de 
training KIES aangeboden op onze school Kies staat voor Kinderen In 
Echtscheiding Situaties. Deze training werd altijd verzorgd door een daarvoor 
opgeleide maatschappelijk werker en schoolverpleegkundige. Het is nog 
onzeker of dat aanbod ook dit schooljaar weer geldt. We hebben de vraag 
neergelegd maar nog geen antwoord gekregen. Daarop vooruitlopend: als u 
hiervoor voor uw kind (van groep 4 – 8) belangstelling hebt, dan kunt u dat 
doorgeven aan ondergetekende en/of de leerkracht van uw kind. Dan weten 
wij of we de aanvraag hiervoor moeten doorzetten. 
 

Naschoolse activiteiten 
Voor de corona-periode hadden we als Sint Maarten een ruim aanbod aan 
naschoolse activiteiten. Door die corona is dat stil komen te liggen. Maar 
gelukkig gaan we dat nu weer voor een deel oppakken. De komende periode 
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kunt u de kinderen aanmelden voor onderstaande activiteiten. Dat aanbod zal gedurende het 
schooljaar uitgebreid en vernieuwd worden. 
 

Slagwerklessen door muziekvereniging Oranje Bolsward 

Heb je altijd al eens willen ervaren of je trommelen leuk vindt of willen horen hoe de warme 

marimbaklanken in het echt klinken? Doe dan mee met de naschoolse lessen van CMV Oranje 

Bolsward. Je volgt 6 lessen en als je het leuk vindt kun je 11 december meedoen met ons 

concert. 
 

Aanmelden: 
# Alleen via Social Schools (bericht naar Age Huitema of een reactie op dit bericht) 
# Inschrijving op volgorde van binnenkomst 
# Als een onderdeel volgeboekt is, wordt de naam van uw kind op de reservelijst geplaats zodat die 
kan meedoen zodra er een plaats vrij komt 
# In alle gevallen krijgen ouders bericht over de definitieve plaatsing en deelname 
 

Aanbod/door/plaats:    leeftijdsgroep: dag/data:   aantal:  
# Tekenen 
Corrie Gerritsma   groep 5 – 8 maandag 14:30 – 15:30 u. 16 kinderen 
In lokaal school    data:  01/11, 08/11, -----, 22/11, 29/11, 06/12, 13/12 
 

# Drama/theater  
Meiny/Renee    groep 5 - 8 dinsdag 14:30 – 15:30 u. 12 kinderen 
In het speellokaal   data:  02/11, 09/11, 16/11, 23/11, 30/11, 07/12, 14/12 
 

# naaimachinenaaien  
Ria van der Werf   groep 7 – 8 maandag 14:30 – 15:30 u. 8 kinderen 
In de schoolzaal   data:  01/11, 08/11, 15/11, 22/11, 29/11, 06/12, 13/12 
 

# Schaken  
de Grootmeesters   groep 5 – 8 woensdag 13:00 – 14:00 u. 24 kinderen 
In de schoolzaal    Start: schaakinstuif woensdag 27 oktober in de schoolzaal 
Dit is een doorlopende activiteit:    elke woensdagmiddag   
 

# Sport 
Max Nijenhuis    groep 4- 8 dinsdag 14:30 – 15:30 u. 16 kinderen 
In de gymzaal    data:  02/11, 09/11, 16/11, 23/11, 30/11, 07/12, 14/12 
 

# Slagwerk  
muziekvereniging Oranje    groep 5 – 8 vrijdag 14:15 – 15:00 u.  15 kinderen 
In het speellokaal   data:  05/11, 12/11, 19/11, 26,11, 03/12,10/12 
 

# Fries dammen    
Teake Kooistra     groep 5 – 8 donderdag 14:30 – 15:30 u. 10 kinderen 
In lokaal school    data:  04/11, 11/11, 18/11, 25/11, 02/12, 09/12, 16/12 
 

Met vriendelijke groet en een fijne herfstvakantie toegewenst.        

Age Huitema 


