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Uit de directiekamer 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u het schoolnieuws van  
november. De eerste oudergesprekken zijn al 
weer achter de rug. We gaan inmiddels al richting 
december. De voorbereidingen voor het  
Sinterklaas- en Kerstfeest zijn al in volle gang.  
Werkgroepen met daarin teamleden en ouders zijn 
al een aantal keren bij elkaar gekomen.  
Fijn dat er zoveel betrokken ouders zijn binnen de 
school. We gaan er vanuit dat het  weer hele  
gezellige dagen gaan worden op school.  
U zal daar binnenkort nog meer informatie over 
ontvangen. 
 
Bij deze wil ik voor de zekerheid nog een keer onder de aandacht brengen, dat de  
lessen in de ochtend om 8.30 uur starten. De deuren gaan om 8.20 uur open voor de 
inloop. We gaan ervanuit dat alle kinderen zeker op tijd in hun lokaal kunnen zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim van Dun 

AGENDA DECEMBER 

05 Sinterklaasviering 

06 Studiedag gr 1 t/m 8 vrij 

17 Vergadering OV 

19 Kerstdiner 

20 In de middag vrij  

23 t/m  03 jan  Kerstvakantie 

 

VOLGENDE NIEUWSBRIEF 

19 DECEMBER 
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Mooie opbrengst voor Warchild 
 

Begin november hield onze school een sponsorloop voor Warchild. Vanwege het 
slechte weer moest naar de sporthal worden uitgeweken. Dit mocht de pret en het  
enthousiasme niet drukken. Onze kinderen hebben tijdens de duurloop alles  
gegeven. 
Op 11 november vierden we met groot genoegen onze naamdag. Het Martinuslied 
werd gezongen, de vlag werd gehesen, er waren traktaties en er was een  
afgevaardigde van Warchild om een cheque in ontvangst te nemen. Op het moment 
dat de cheque werd aangeboden was al een bedrag van dik €10.000,- bijeen ge-
bracht. Met al het geld dat later nog binnen kwam, stond de teller aan het einde van 
de dag op het magische bedrag van €11.111,11. De meesters en juffen zijn trots op 
hun kinderen en ouders en blij dat er zo’n mooi bedrag bijeen is gebracht voor kin-
deren in oorlogsgebieden. 
 
Namens team Sinte Maerte en Warchild willen wij u bedanken voor uw bijdrage! 
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Afsluiting thema herfst  
 

Ter afsluiting van het thema herfst zijn de groepen 3 naar het bos/ park geweest bij de 
Ambachtenlaan. Het was een heerlijke middag. Kinderen klommen spontaan in bomen. 
Er werd met takken gesjouwd om er hutten mee te kunnen maken. Ook verzamelden 
de kinderen herfstmaterialen om er in de klas een mandela mee te maken. 
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GEBRUIK SCHOOLAPP 
 
 
Zoals u waarschijnlijk wel weet hebben we onze eigen school app! Hiermee houden we u 
op de hoogte van alle informatie vanuit de school. Deze app omvat onder andere een  
digitale jaarkalender, nieuws, contactinformatie en nog veel meer. Gebruikt u deze app 
nog niet, dan nodigen wij u uit om een kijkje te nemen! 
 
Wat moet u hiervoor doen? 
Om toegang tot de app te krijgen downloadt u ‘de Basisschool App’ in de AppStore (iOS) 
of de Google Play Store (Android). Nadat u deze gedownload heeft, klikt u op ‘Ga verder’. 
Vervolgens zoekt u op de schoolnaam. Op deze wijze installeert u onze school app op 
uw telefoon. 
 
Daarna krijgt u de vraag om een login voor uzelf aan te maken. U klikt hiervoor op ‘vraag 
een inlog aan’. Vervolgens vult u uw eigen gegevens in en vult u de laatste 4 cijfers van 
het BSN nummer en de geboortedatum van uw kind in. Hierdoor koppelt u uzelf aan uw 
kind. U kunt na deze stap meerdere kinderen koppelen aan uw account. 
 
Uw wachtwoord aanvraag ontvangt u op uw e-mailadres. Controleer uw spambox      
wanneer u de mail niet kan vinden. Met deze gegevens kunt u vervolgens inloggen. U 
heeft nu toegang tot alle buttons in de app (zonder inlog heeft u beperkte toegang). Ook 
zijn er een aantal buttons gefilterd op groep gerelateerde informatie. In de toekomst   
kunnen de groepsleerkrachten die gebruiken voor specifieke informatie vanuit de groep. 
 
Waarom hebben we voor een app gekozen? 
Wij willen graag dat u gemakkelijk en snel op de hoogte blijft van informatie vanuit school. 
Met een app bent u in staat om zeer eenvoudig de info tot u te nemen, op een moment 
dat het u schikt.   
 
Met de app kunnen we ook pushberichten sturen. Dit is een ideale manier om u snel te 
kunnen bereiken met een korte boodschap. Wij willen u daarom verzoeken om de  
rechten hiervoor aan te laten staan. Wij zullen uiteraard in acht nemen dat we  
pushberichten niet onnodig vaak zullen gebruiken. Het communiceren via deze app is 
ook volledig  AVG-Proof!  
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Bericht van de werkgroep Sinterklaas: 
 

Op donderdag 5 december wordt ook op Sinte Maerte het Sint feest gevierd. We hopen 
die ochtend, als alles goed gaat natuurlijk en de Sint onze school weet te vinden, de 
Goedheiligman met zijn pieten te verwelkomen op school. Op deze dag gelden de  
reguliere schooltijden.  
 
De groepen 1 t/m 5 gaan zich 5 december sportief inzetten in de gymzaal aan de  
Doelen. Deze kinderen nemen die dag gymkleren en gymschoenen mee naar school. 
De groepen 6 t/m 8 hebben een gezellige dag in hun eigen klas met alle geknutselde 
surprises.  
 
We volgen op school een eigen verhaallijn dat alles te maken heeft met het schoolfeest 
later dit schooljaar: De olympische spelen. Ook de Sint wil graag sportief bezig zijn en 
zal d.m.v. korte filmpjes contact houden met de kinderen op school de komende weken.    
 
Voorafgaand aan 5 december mogen de kinderen allemaal nog een keer hun schoen 
zetten op school. Via de leerkracht zult u hierover bericht ontvangen. 
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S.E.P. CURLING COMPETITIE 
 

Beste jongens en meisjes, 

  

Zijn jullie klaar voor de spannendste competitie van het jaar?  

Op 14 december organiseert S.E.P. (Stichting Evenementen Princenhage) tijdens het jaarlijkse 
evenement Princenhage Fonkelt een echte CURLING COMPETITIE. 

  

 

  

Dit jaar mogen de kinderen van groep 6-7 & 8 meedoen aan de curling competitie die in de mid-
dag van 12.00 tot 15.30 wordt georganiseerd. 

Er worden twee banen neergelegd op de Haagsemarkt, waarbij je als team (met 4 vriendjes/
vriendinnetjes) wedstrijdjes speelt tegen andere teams. 

Deelname kost € 7,50 per team  (inclusief ranja). Deze kosten betaal je op de dag zelf bij de  

inschrijftafel.  

Afhankelijk van het aantal teams kan het zijn dat het toernooi eerder of later eindigt, hierover 
word je dan tijdig geïnformeerd.  

  

Je kunt je inschrijven voor 10 december via de website 
www.stichtingevenementenprincenhage.nl  

  

Het belooft een fantastische middag te worden, want naast de curling is er ook een Rodeo Eland 
en zijn er diverse spelletjes en muziek.  

Je mag uiteraard ook gewoon lekker komen kijken en teams aanmoedigen en meedoen met de 
andere activiteiten. 

Dus wat ons betreft; trek lekker warme winterse kleren aan en kom samen met ons fonkelen op 
14 december! 

  

Heb je nog vragen over de 14
e
 stuur dan een mail naar:  

info@stichtingevenementenprincenhage.nl 

Wij hebben er al veel zin in en hopelijk zien we jullie allemaal bij Princenhage Fonkelt! 

  

Groetjes namens heel S.E.P 

http://www.stichtingevenementenprincenhage.nl
mailto:info@stichtingevenementenprincenhage.nl
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OPROEP VAN GROEPEN 8 
 

Beste ouders, 
 
In de groepen 8 zijn we bezig om onze leerlingen niet alleen maar te laten leren vanuit 
2d (boeken) maar ook vanuit 3d-vlak. Dit vooral ook om de leerlingen die uitstromen 
naar meer praktijkgerichte richtingen van middelbaar onderwijs, tegemoet te komen en 
ze zo beter voor te bereiden.  
Nu zijn we hiervoor op zoek naar constructiemateriaal (bijvoorbeeld lego). Wie o wie 
heeft er thuis nog materiaal liggen wat ligt te verstoffen en niet meer gebruikt wordt? Wij 
zouden er ontzettend blij mee zijn!! Onze dank is heel groot. U kunt het materiaal  
afgeven bij een van de leerkrachten van de groepen 8. Alvast heel erg bedankt!  
 
groetjes van de groepen 8  

 

RICHTLIJNEN VERLOF 

 

Richtlijnen verlof 

Steeds vaker krijgen wij op school verzoeken voor verlof buiten de reguliere  
schoolvakanties. We begrijpen dat het vanwege het beroep dat wordt uitgevoerd  
lastig kan zijn om op vakantie te gaan tijdens de vastgestelde vakanties. Toch is de  
leerplichtwet heel duidelijk in wat er wel en niet is toegestaan. De Leerplichtwet kent geen 
snipperdagen. Schoolgaande kinderen zijn minimaal 12 weken in een  
schooljaar vrij, die data worden ruim van tevoren vastgesteld. U wordt geacht in die perio-
de uw vakantie in te plannen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u buiten de schoolva-
kanties verlof voor uw kind aanvragen. Dit kan voor maximaal 10  
schooldagen.  
 
Op vakantie buiten de schoolvakanties. Wanneer mag dat?  
Heeft u of uw partner aantoonbaar een speciaal beroep waardoor het onmogelijk is om in 
één van de reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan, dan kunt u bij de  
directeur van de school toestemming vragen voor extra verlof buiten de  
schoolvakanties. U dient dit minimaal 6 weken van te voren aan te vragen. Onder  
bepaalde voorwaarden kan uw kind extra vrij krijgen. Dit kan maximaal één keer per 
schooljaar. U heeft alleen recht op dit extra verlof bij een zeer beperkt aantal  
beroepen, bijvoorbeeld in de toeristische sector.  
Zoals u ziet is de wetgeving duidelijk en streng en biedt u als ouder weinig ruimte.  
Wij zijn echter wel verplicht de wet op te volgen. We hopen dan ook dat u hier  
begrip voor heeft.  
Wilt u meer informatie over het aanvragen van verlof en over wat wel en niet mag  
verwijzen wij u graag naar de website van het Regionaal Bureau Leerplicht West  
Brabant (zie link).  
https://rblwest-brabant.nl/ 



 

SAVE THE DATE: Filmavond 
 

Wanneer? Vrijdagavond 27 december 2019 

Waar? De Koe, Ambachtenlaan 1 

 

 

 

 

Omdat het in deze koude maanden heerlijk is om lekker binnen een filmpje te kijken, 
houden wij op 27 december een toffe filmavond in De Koe. Leuk detail: de film mogen 
jullie zelf bepalen via een poll op onze website. Dus neem snel een kijkje! De twee films 
met de meeste stemmen zullen deze avond vertoond worden. 
 
Niet iedereen vindt dezelfde films leuk, daarom hebben wij niet alleen besloten om jullie 
te laten stemmen, maar hebben we ook nog eens twee rondes georganiseerd. Allebei de 
films komen kijken, mag natuurlijk ook. 
 
Tijden 
Het eerste deel van de avond, vanaf 18:30u tot 20:15u, draaien wij de eerste film. Het 
tweede deel, vanaf 20:30u tot 22:00u, draaien wij de tweede film. 
 
Praktische informatie 
Trek je lekkerste film-kijk-kleren aan en neem wat zachts (bijv. een kussen) mee om op te 
zitten. Wij zorgen voor wat lekkers! 
 
Aanmelden 
Zeker zijn van een plekje? Aanmelden kan vooraf via deze link: 
https://forms.gle/2Aoh3NKunyaLuMFS9. 
Besluit je op het laatste moment om te komen? Geen zorgen. Je ouders kunnen je ook 
aanmelden bij de deur. 
 
Meer weten? 
Op de hoogte blijven? Neem eens een kijkje op www.skipprincenhage.nl of like onze  
pagina op facebook: SKIP Princenhage. Nog vragen en/of opmerkingen over de Film-
avond? Stuur dan een mailtje naar info@skipprincenhage.nl. 
 
 



 

HERINNERING SCHOOLFOTO’S 
 

Herinnering bestellen schoolfoto’s 

Tot uiterlijk 30 november kunnen de schoolfoto’s van afgelopen schooljaar/juni  

besteld worden. Daarna wordt de map van St Maerte in z'n geheel definitief  

verwijderd.  

 

OVERBLIJFVRIJWILLIGERS  

GEZOCHT! 
 

Heb jij tussen de middag een paar uurtjes vrij? 

En vind je het leuk om met kinderen te werken? 

Wordt dan overblijfvrijwilliger bij Sinte Maerte. 

 

• Je begeleidt de kinderen bij het eten en spelen  

• Je eigen kind blijft gratis over op de dag dat je werkt  

• Je ontvangt een onkostenvergoeding 

• Je neemt deel aan ons cursusaanbod 

 

Kijk voor meer informatie op www.kober.nl/overblijven of  

neem contact met ons op. 
 

t 076 504 56 00  

e overblijven@kober.nl  

i www.kober.nl 

 

 


