
Beste ouders, 

 

Het zal u niet ontgaan zijn: Dit jaar  

bestaat Sinte Maerte 40 jaar. En dat 

is natuurlijk reden voor een feestje! 

Niet zomaar een feestje. Nee, we gaan 

er een hele feestWEEK van maken! En 

niet alleen aan de kinderen wordt ge-

dacht. Ook ouders, oud-collega’s en 

oud-leerlingen worden niet vergeten. 

Alle teamleden zijn betrokken met de  

organisatie van deze feestweek. De werk-

groep schoolfeest stuurt de verschillende 

subgroepen aan. Iedereen werkt een  

bepaald onderdeel uit. Maar alles staat 

wel in het teken van het centraal thema: 

THEATER! 

 



Vrijdag 9 juni: Reünie 

Voor alle oud-leerlingen en oud-leerkrachten zal er die vrijdagavond op de Sinte 

Maerte een reünie georganiseerd worden. In januari komt er een speciale  

Facebookpagina voor de reünie. Iedereen kan zich via Facebook aanmelden voor 

de reünie.  

 

Maandag 12 juni: Voorstelling 

Opening van de feestweek met een spectaculaire theatervoorstel-

ling. Uitgevoerd door alle leerkrachten van de Sinte Maerte. 

 

Dinsdag 13 juni: Vossenjacht 

Op dinsdag gaat de school in verschillende bouwen de wijk in voor een vossen-

jacht waarbij ze op zoek gaan naar ‘vreemde figuren’. 

 

Woensdag 14 juni 

Even rust. De kinderen zijn gewoon aan het werk in de klas.  

 

Donderdag 15 juni: Theater-workshops 

Een aantal kinderen vliegen uit naar verschillende locaties in Breda om deel te 

nemen aan de workshops (waarvoor we vervoer nodig hebben), maar er worden 

ook veel workshops op school  gehouden.. zoals acro gym, majorette en twirl. 

 

Vrijdag 16 juni: Laat-zien-wat-je-kunt-show 

Jawel! Hij is weer terug van weggeweest. Een aantal jaar geleden was het een 

tweejaarlijks terugkomend evenement op Sinte Maerte. Kinderen bereiden samen 

met de leerkracht een optreden voor wat ze op het podium van De Koe mogen 

opvoeren aan de rest van de school.  

 

Zaterdag 17 juni: feestborrel 

Ook aan u wordt gedacht! De feestweek wordt afgesloten met een gezellige  

aangeklede borrel voor leerkrachten en ouders. 



Er zijn best wat momenten in de feestweek dat we uw hulp kunnen 

gebruiken. Wij geven dit ruim op tijd aan, zodat u misschien iets kunt 

regelen om er bij te kunnen zijn. 

Wanneer kunt u iets voor ons betekenen: 

Maandag tijdens de voorstelling: Aangezien alle leerkrachten een rol 

hebben tijdens de voorstelling, willen we per klas twee ouders vragen 

om de klas te begeleiden. 

Dinsdag hebben we een hoop vossen en groeps-

begeleiders nodig. 

Donderdag moeten de leerlingen op verschillende lo-

caties zijn. Daar zijn chauffeurs of fietsbegeleiders voor 

nodig. 

Vrijdag hebben we tijdens de show wat handjes nodig 

achter de schermen, maar dat zal nooit veel zijn. 

En natuurlijk hebben we u zaterdag nodig bij de gezellige afsluiting. 

 

U krijgt over een tijd vanzelf de vraag of u bij een van de activiteiten 

kunt helpen. Zoals u ziet hebben we de dinsdag en donderdag de mees-

te hulp nodig. We weten dat dit juist de lastigste dagen zijn, maar de 

kinderen rekenen op u! 

Kunt u iets betekenen in het organiseren/geven van een workshop, dan 

mag u dat al wel doorgeven aan juffrouw Jolande van Nijnatten. 



 

U begrijpt dat deze feestweek niet georganiseerd kan worden 

zonder budget. Toch proberen we zoveel mogelijk kosten  

neutraal te werken. Natuurlijk zal de oudervereniging en school 

een duit in het zakje doen en zullen we ook de Princenhaagse 

ondernemers benaderen. Maar ook jullie kunnen meehelpen.  

 

Vanaf half januari starten we met een STATIEGELD-FLESSEN-

ACTIE! Op school komen bakken te staan waarin de kinderen 

PLASTIC statiegeldflessen kunnen gooien. Met zo’n 700 leer-

lingen moeten we in 10 weken toch wel een leuk bedragje bij 

elkaar kunnen sprokkelen. En op die manier worden de leer-

lingen ook al een beetje warm gemaakt voor de feestweek! 


