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Uit de directiekamer 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari. 
Ook deze keer weer gevuld met belangrijke, 
interessante en leuke informatie.  
 
Graag begin ik met nieuws over de start van 
de instroomgroep. We zijn namelijk blij dat we 
op maandag 9 maart met onze 8 ste   
kleutergroep kunnen  starten. We heten alle 
nieuwe leerlingen van harte welkom en  
wensen ze veel ‘leer’ plezier op onze mooie 
school! De leerkracht voor deze groep is  
inmiddels ook bekend. Dit is Wendy  
Matthijssen. Ze zal zich in deze nieuwsbrief 
nader aan u voorstellen. We wensen juffrouw 
Wendy heel veel werkplezier toe!  
Vrolijk werd ik afgelopen week van de  
berichten in de media dat de lerarenopleidingen weer meer inschrijvingen 
hebben ontvangen. Een zeer positief bericht voor het werkveld. Leuk om  
positieve berichten over het onderwijs te lezen en te horen. Het is en blijft 
een mooi beroep! Laten we hopen dat deze trend zich door gaat zetten.  
De afgelopen tijd kwamen er vragen over de vakantieplanning in het nieuwe 
schooljaar. In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de vakanties in 
schooljaar 2020-2021. Dit zal later nog aangevuld gaan worden met de  
studiedagen en lesvrije werkdagen. Deze dagen zullen samen met de MR 
worden vastgesteld. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim van Dun  

AGENDA FEBRUARI / MAART 

21 Carnavalsviering 

24 tm 28 voorjaarsvakantie 

10  Centrale aanmelding VO 

11  Centrale aanmelding VO 

13 Podium 

16 week van de lentekriebels 

20 studiedag  

30 tm 02 Schoolkamp grp 8 

 

VOLGENDE NIEUWSBRIEF 

26 MAART 



Pagina 2 Sinte Maerte Nieuws 

Even voorstellen  
 
Mijn naam is Wendy Matthijssen en ik ben vanaf  
begin maart werkzaam op Sinte Maerte als  
leerkracht van de instroomgroep. Ik ben aanwezig 
van maandag t/m donderdag. Ik ben voornamelijk 
werkzaam geweest in het kleuteronderwijs,  
waarbij ik ook al eens een instroomgroep opgezet 
heb. De fantasie en het enthousiasme van jonge 
kinderen spreken mij heel erg aan. Samen vanuit 
een veilige omgeving met een nieuwsgierige en  
actieve houding de wereld ontdekken.  
 

Naast mijn werk als leerkracht besteed ik graag veel tijd met mijn  
gezin. Ik ben sinds 2005 getrouwd en woon met mijn man en 2  
dochters in Oosterhout. Wij genieten van fijne weekenden samen en 
mooie vakanties. Ook zijn wij regelmatig op het strand van  
Burgh-Haamstede te vinden. 
 

 
Schooljaar 2020-2021 
 
Op dit moment zijn we al weer bezig met de voorbereidingen voor het 
nieuwe schooljaar. Daarbij is het van belang dat we weten hoeveel 
kinderen we kunnen verwachten. Hierbij voor de zekerheid de oproep 
om broertjes/zusjes die in het nieuwe schooljaar 2020-2021 4 jaar 
worden aan te melden, voor het geval dit nog niet gedaan is. U kunt 
bij de administratie een aanmeldformulier opvragen.  
 
Weet u van andere ouders in uw omgeving, dat zij ook graag een kind 
willen aanmelden bij ons op school, dan willen we dat ook graag  
weten. Deze ouders kunnen naar school bellen om een afspraak in te 
plannen voor een kennismakingsgesprek/rondleiding. Na afloop van 
dat gesprek ontvangt men dan een aanmeldformulier. 
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Vervangingsproblematiek de afgelopen weken 
 
We hechten eraan om u als ouder mee te nemen in de problematiek van het niet 
altijd beschikbaar zijn van vervangers. De ouders van de betreffende groep  
krijgen bericht per mail hoe het is opgevangen. We willen in de nieuwsbrief  
maandelijks aangeven wat wij hebben gedaan om het onderwijs op onze school 
toch door te kunnen laten gaan en welke consequenties dit heeft voor de kwaliteit 
van het onderwijs. Een overzicht van afgelopen maand: 
 
Groep 5: geen vervanger, collega leerkracht voor vermindering werkdruk neemt 
groep over. 
Groep 1-2: geen vervanger, deze groep is een ochtend verdeeld over de  
andere groepen en in de middag is de ouders gevraagd hun kind thuis te  
houden. De week erna is dezelfde groep een hele dag thuis gebleven. In een  
volgende situatie zal dit helaas met een andere kleutergroep gedaan moeten  
worden. 
Groep 3: zieke collega vervangen door collega die extra dag komt werken. 
Groep 1-2: zieke collega vervangen door collega leerkracht voor vermindering 
werkdruk. 
Groep 3: geen vervanger, deze groep is in de ochtend verdeeld over andere 
groepen en in de middag is de ouders gevraagd hun kind thuis te houden. 
 
 
VAKANTIES 2020 - 2021  
Lesvrije werkdagen/studiedagen worden, na vaststelling in de MR  
gepubliceerd.  
 
Eerste schooldag: maandag 24 augustus 2020  
Herfstvakantie: 19 oktober t/m 23 oktober 2020  
Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021  
Voorjaarsvakantie: 15 februari t/m 19 februari 2021  
2e paasdag: maandag 5 april 2021  
Koningsdag: 27 april 2021  
Meivakantie: 3 mei t/m 14 mei 2021 
2e pinksterdag: maandag 24 mei 2021  
Zomervakantie 2021: maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september 2021 
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Vernieuwing schoolplein 
 
Twee jaar geleden lagen er al plannen om het schoolplein te gaan  
aanpakken. Dit heeft helaas een tijd stilgelegen. Op dit moment heeft 
echter een werkgroep met daarin vertegenwoordigers van school, MR, 
OV en Kober de werkzaamheden weer opgepakt.  
 
De bedoeling is dat in eerste instantie het plein aan de kant van de kerk 
(Kerkplein) wordt aangepakt. Als we het plein ook ‘vergroenen’ dan  
kunnen we ook subsidiegelden inzetten, dat willen we dan ook graag 
gaan doen.  
 
Ter inspiratie is een paar weken geleden een bezoek gebracht aan Kbs 
De Spoorzoeker. Deze school heeft hetzelfde traject doorlopen. We  
hebben daar geluisterd naar de ervaringen en gezien hoe het plein er 
daar nu uitziet. De komende weken zullen we ook de  
leerlingen bevragen. We willen graag weten hoe zij hier tegenaan  
kijken. Ze zullen best wensen, ideeën en tips hebben voor de  
werkgroep. We zullen u de komende nieuwsbrieven regelmatig  
informeren over de plannen. 
 

Week van de lentekriebels 
 
U herkent het vast: de dagen worden langer en na een lange winter 
breekt de zon vaker door. Bloemen en planten schieten uit en de  
eerste jonge dieren worden geboren….lente kriebels!  
 
Dit jaar doen we daarom als school mee aan de Week van de  
lentekriebels van de Rutgers stichting.  
De week van de lentekriebels is van 16 t/m 20 maart.  
 
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek waarbij in 
het basisonderwijs een hele week relationele en seksuele  
voorlichting gegeven wordt. Na de voorjaarsvakantie krijgt u nog meer 
informatie over deze week. Via deze link kunt u er alvast meer over  
lezen. 
 

https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van
-de-lentekriebels/informatie-voor-ouders  

https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels/informatie-voor-ouders
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels/informatie-voor-ouders
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Vogelvoer maken groep 1/2G 
 

De kleuters hebben met dit weer ook goed aan de vogels gedacht. 
Tijdens de techniekles hebben ze vogelvoer gemaakt en daarna 
hebben ze alles opgehangen in de schooltuin. Het is leuk om te 
zien dat de vogels er iedere dag van snoepen. 
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Deuren Kerkplein op slot 
 

In voorgaande edities van het Sinte Maerte Nieuws hebben we aangegeven dat 
onze school echt om 8:30 uur en 13:00 uur begint. De deuren gaan om 8:20 uur 
en 12:55 uur open, dan kunnen de kinderen naar binnen om te zorgen dat de  
lessen op tijd beginnen. Maar we zien dat er toch regelmatig kinderen te laat op 
school komen. 
Na de carnavalsvakantie gaan we daarom om 8:30 uur en 13:00 uur de deuren 
aan het Kerkplein op slot doen. Net zoals dat bij de kleuteringang al gebeurt. De 
hoofdingang aan het Doelenplein blijft altijd open, dus kinderen en ouders die te 
laat zijn kunnen dan via die ingang naar binnen.  
Een bijkomend voordeel vinden wij, dat de school dan voor andere mensen ook 
alleen maar een ingang heeft aan het Doelenplein, waardoor er beter zicht is op 
wie er de school binnen komt. 
We hopen op uw medewerking zodat we er samen voor kunnen zorgen dat de 

lessen op tijd starten. 
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Gebruik van de 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! Komende weken zullen we weer wat aanpassingen doen op de App.  
Het nieuwe vakantierooster staat er ook al weer op. 
 
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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Top BSO Prinsheerlijk bruist!! 
 

Als de kinderen om 15:00 uur uit school komen, staan wij als TOP Bso-team, 
startklaar om hen een actieve middag aan te bieden. Veel kinderen willen meteen 
gaan spelen en sporten, maar er zijn ook kinderen die even iets  
willen vertellen over wat er op school  gebeurd is. Wij kijken goed naar wat elk 
kind nodig heeft en spelen daarop in.  
De sfeer is bruisend op de bso als de kinderen er zijn. Er wordt met elkaar  
gekletst en gestoeid en de kinderen bedenken wat ze willen doen die  
middag. Wij bieden elke dag verschillende activiteiten aan en hangen die op,  
zodat de kinderen aan kunnen sluiten bij onder andere  sport en spel,  
theaterworkshop, koken en handletteren. Buiten is er ook van alles te doen. De 
trackfietsen zijn populair, er wordt gevoetbald en getimmerd.  
Maar wist je dat er ook een buitenhuiswerkclub is?? Kinderen vragen aan  
elkaar of ze mee naar groen/wit willen, of willen zwerfafval opruimen op het plein 
of in de buurt. Ook van talenten van kinderen  maken we  graag  
gebruik, dus de basketbalspelers geven training aan de andere kinderen en zijn 
scheidsrechter bij een wedstrijd op het plein.  
Het allerbelangrijkste vinden wij dat elk kind zich op zijn/haar gemak voelt. Dat 
doen we door goed naar hen te kijken en te luisteren. In zo’n bso groep zijn veel 
momenten waarop een kind kan leren, hoe je met elkaar omgaat, dat elk kind  
anders is en anders reageert. Vriendschappen maar ook  
conflicten en ook dat hoort erbij. Respect voor elkaar en van elkaar leren. 
Er wordt wat af gefilosofeerd in de 10 plus ruimte over allerlei onderwerpen, maar 
vaak over verliefd zijn en seksualiteit. Met kinderen van 8 tot 12 jaar moet je een 
gevarieerd aanbod hebben. Bij alles wat we aanbieden staan zelfstandigheid en 
zelf ontdekken hoog in het vaandel, met natuurlijk een  
pedagogisch medewerker op de achtergrond om iets aan te vragen. In het  
voor- en najaar bieden we een fietstraining aan. Er wordt geoefend met  
fietsen in de groep en we bespreken verkeersregels. Dit om ervoor te zorgen dat 
de kinderen met meer zelfvertrouwen en vaardiger op de fiets zitten. Elke  
vakantie gaan we er dan ook fietsend op uit.  
Als wij de bso in drie woorden moet omschrijven zouden wij zeggen...  
Actief, betrokken bij elkaar en uitdagend.  
 
Kom een keer langs voor een rondleiding. Je bent van harte welkom! 
Anouk, Desiree, Elora, Jaimy, Miranda en Therese. 
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Nieuws van BSO Prinsheerlijk 
 

Toen de juffen hard moesten studeren op hun studiedag, konden wij 
heerlijk in de grote gymzaal spelen en lekker buiten ravotten in de  
nieuwe speeltuin.   
 
En ook tijdens de stakingsdagen konden we de extra tijd goed  
benutten.  We hadden veel tijd om in de gymzaal ‘'de Doelen’ te spelen, 
iets met bladerdeeg te maken, cupcakejes te bakken en gewoon lekker 
binnen en buiten spelen.   
 
De carnavalsvakantie staat ook weer voor de deur.  
Tijd voor leuke dingen, uiteraard vieren we carnaval, we gaan naar de 
Koe, we gaan koken en bakken, we leven ons uit op de bootcamp en 
we sluiten de week af met yoga en een Bingo.   
Het wordt weer gezellig!  
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Het team van  

Sinte Maerte 

wenst u een  

gezellige  

carnaval! 

 

Alaaf 
 


