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Uit de directiekamer: 
  
Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van het 
schooljaar. We kijken terug op een wel heel bijzonder 
jaar. Alles was anders door het Corona virus. Daarbij 
denk ik aan de schooltijden, het digitale thuiswerk en 
de digitale oudergesprekken. Ook gingen er helaas veel 
dingen niet door. De schoolreisjes, het schoolfeest, het afsluiten van het project  
muziekimpuls  en ook diverse excursies. 
 
Ook voor de kinderen van groep 8 was het helaas een laatste jaar, waar nog lang over 
gesproken zal worden. Geen Cito eindtoets, een ander schoolkamp en ook een musical 
per groep en te zien via een livestream. De kinderen hebben gisteren afscheid genomen 
van de school. Gelukkig kunnen we wel zeggen, dat het alternatieve programma erg  
geslaagd was. Ze hebben met vrolijke gezichten de deur van de basisschool achter zich 
dichtgetrokken. 
 
Ondanks al deze beperkingen denk ik dat we toch kunnen spreken over een fijn  
schooljaar. Door een goede samenwerking tussen ouders en team van de school hebben 
de kinderen veel geleerd en veel beleefd. Nogmaals, namens het team, alle ouders  
bedankt voor de hulp en betrokkenheid in dit schooljaar. 
 
We nemen deze week afscheid van juf Joyce Witte. U heeft al een keer kunnen lezen dat 
ze een nieuwe uitdaging heeft gevonden. We bedanken haar voor alles wat ze voor de 
Sinte Maerte heeft gedaan de afgelopen 20 jaar. We wensen haar veel succes en plezier 
bij AVANS+. 
 
Nu is het tijd voor een welverdiende vakantie voor iedereen. Ik wens iedereen een hele 
fijne vakantie. Geniet van alles wat wel weer mogelijk is. Wees wel voorzichtig en blijf 
gezond. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim van Dun 

AGENDA JUL / AUG 

9 laatste schooldag 

24 eerste schooldag 
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DAG LIEVE JUF JOYCE 
 

Beste kinderen, ouders en verzorgers, 

 

Een heel bijzonder schooljaar zit erop; straks trekken we de schooldeur  

achter ons dicht en is het vakantie! Na bijna 21 jaar op Sinte Maerte gewerkt 
te hebben, trek ik de schooldeur definitief achter me dicht. Wat zal het gek 
zijn om straks aan het einde van de zomervakantie geen klas te hoeven in-
richten, schriften klaar te leggen, benieuwd te zijn naar de kinderen die ik in 
mijn groep krijg... 

Zoals meneer Wim al eerder heeft laten weten, ben ik sinds 1 april begonnen 
bij Avans+. Een nieuwe uitdaging waar ik het gelukkig al erg naar mijn zin 
heb. Maar wat sluit ik een bijzonder hoofdstuk in mijn leven af. Sinte Maerte 
was een tweede thuis, waar ik ben gegroeid als juf en persoon. En enorm 
veel leuke kinderen in al die jaren in mijn groep heb gehad en ze hopelijk 
naast de schoolvakken nog veel meer heb kunnen leren over wie zij zijn en 
hoe ze met elkaar omgaan. Dit alles had ik niet kunnen doen zonder die hele 
fijne collega's die er hier op school zijn. Maar natuurlijk ook niet zonder het 
contact met de ouders en verzorgers; want samen met jullie zijn we verant-
woordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen op Sinte Maerte. Dank voor 
de mooie gesprekken, de openheid en het vertrouwen. Rust goed uit in de 
vakantie, blijf gezond en wie weet tot ziens in 't Aogje! 

 

Juf (nog even) Joyce Witte 
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SCHOOLBIBLIOTHEEK 
 
Beste ouders/ verzorgers,  
 
Bij het sluiten van de school hebben we er als school voor gekozen de  
leerlingen boeken van de bibliotheek meer naar huis te laten nemen, zodat 
er ook thuis gelezen kon worden. Gelukkig hebben we veel boeken  
teruggekregen maar we missen er echt nog een heleboel! 
Zou u thuis nog eens willen kijken of er per ongeluk bibliotheek boeken  
achtergebleven zijn en deze op school in willen leveren?  
 
Wellicht ook iets om in de zomervakantie over na te denken, in het nieuwe 
schooljaar kunnen we extra hulp gebruiken in de bibliotheek!   Dit is  
waarschijnlijk van 11-12 uur . (afhankelijk van de coronaontwikkelingen)  
Vooral op dinsdag en woensdag hebben we mensen nodig .                             
Als bibliotheekouder help je leerlingen met het zoeken naar nieuwe  
leesboeken en het innemen en  
uitlenen van boeken. Aan het begin van het nieuwe schooljaar kunt u zich 
hiervoor opgeven, natuurlijk met vermelding van voorkeur voor dagen! 
Opgeven via mailadres: jolande.vannijnanten@inos.nl 

 
Wij wensen jullie een mooie zomer toe! 
 
werkgroep bibliotheek,  
Jolande v N, Angelique, Monique en Katrien 

mailto:jolande.vannijnanten@inos.nl
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YES, GESLAAGD!! 
 

Alle kinderen van de groepen 7 zijn geslaagd voor hun theoretische  

verkeersexamen. Het praktijkexamen zal na de zomer in groep 8 plaatsvinden. 
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Groen schoolplein ontwikkelingen: 
Door de Corona perikelen heeft de werkgroep groen schoolplein ook een 
tijdje stil gelegen. Inmiddels zijn we weer vol aan de slag. Veel kinderen  

hebben al meegedacht voor een goede invulling van het plein. Mooie  

tekeningen en maquettes zijn er gemaakt hoe het schoolplein er uit zou  

kunnen zien. De werkgroep is op bezoek geweest bij basisschool  

De Spoorzoeker in de Belcrum. Deze school heeft twee pleinen groener  

gemaakt en leuker voor de kinderen om te spelen. Dit heeft ons weer veel 
goede tips en inzichten gegeven. 

 

Op dit moment zijn we bezig om een professioneel bedrijf te selecteren dat 
ervaring heeft met het ontwerpen en inrichten van groene schoolpleinen. 
We komen erachter dat dit een vak apart is wat goed aangepakt moet  

worden. Zodra het kernteam het juiste bedrijf geselecteerd heeft gaan we 
verder met alle betrokkenen om een goed ontwerp te maken. Zodra we hier 
weer verder mee zijn komen wij bij jullie terug! 

 

Met vriendelijke groet, 

Werkgroep groen schoolplein 
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Nieuwe Toppers gezocht! 
In onze laatste OV vergadering hebben wij afscheid genomen van 3 zeer  

actieve ouders binnen de oudervereniging. Patricia, Patrice en Willem hebben 
zich afgelopen jaren enorm ingezet voor het organiseren van leuke activiteiten 
samen met het team van school voor de kinderen van Sinte Maerte. Wij willen 
hen daar nogmaals voor bedanken! 

Door het vertrek van dit drietal zijn er vanaf heden vacatures binnen de  

Oudervereniging Sinte Maerte. Het is belangrijk dat je teamspirit hebt en  

gevoel voor wat er speelt op school. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste 
ouders die op een leuke manier een steentje bij willen dragen aan de school 
en actief lid willen worden van de OV. De oudervereniging komt één keer per 
zes weken bij elkaar.  

Als je eerst een keer vrijblijvend wilt kennismaken, geen probleem, laat het 
ons weten! Kijk voor meer informatie op onze site:  
https://www.sintemaerte.nl/ouders/oudervereniging/  
Je kunt ook via de mail contact met ons opnemen:  
kbssintemaerte_oudervereniging@inos.nl 

https://www.sintemaerte.nl/ouders/oudervereniging/
mailto:kbssintemaerte_oudervereniging@inos.nl
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Hulp gezocht bij leuke activiteiten op school: 
 

Beste ouders.  

1,5 week geleden is er een oproep gedaan aan alle ouders voor hulp bij  

activiteiten in en rondom de klassen van jullie kinderen. We zijn op zoek naar 
ouders die willen helpen bij werkgroepen  en hulpouders in de klassen zelf. 
De eerste aanmeldingen komen gelukkig binnen. We zijn echter nog steeds 
op zoek naar hulpouders. Heeft u zich nog niet aangemeld en vindt u het 
leuk om te helpen dan kunt u zich via deze link opgeven:  

https://forms.gle/brv1B1bBVVGAkxmn9 

 

Groet, de Ouder Vereniging 

https://forms.gle/brv1B1bBVVGAkxmn9
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VAKANTIEBIEB 

Lekker lezen en luisteren in de vakantie: in een luie stoel, op het strand of 
in de tent.  
Wegdromen in een mooi verhaal,  lekker aan het strand, op de camping of 
thuis in een luie stoel.  Fijn om tot rust te komen en ook belangrijk om zo te 
voorkomen dat het leesniveau van kinderen gaat zakken tijdens de  
zomervakantie.  
Deze zomer is het weer mogelijk om e-books te lezen op een tablet 
of smartphone door gebruik te maken van de VakantieBiebapp. Hiervoor 
hoef je geen lid te zijn van de bibliotheek. Deze app is te downloaden in 
de App Store of Google Play Store van 1 juli t/m 31 augustus. Nieuw dit jaar 
is dat er niet alleen leesboeken maar ook verschillende luisterboeken te 
downloaden zijn zoals het prachtige verhaal “Het werkstuk of hoe ik  
verdween in de jungle’ van Simon van der Geest.  

            
Voor de jeugd is er een winactie. Op vakantiebieb.nl/win kunnen zij laten  
weten welk boek hun favoriet uit de VakantieBieb is en zo kans maken op een 
Beats Solo Pro koptelefoon. Zo maken we het lezen extra leuk!  
Wil je nog meer ebooks lezen of naar nóg meer verhalen luisteren, dat kan 
met een pasje van de openbare bibliotheek via https://
www.onlinebibliotheek.nl/ en via de luisterbiebapp.  
Kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Daarmee kunnen 
dan natuurlijk ook echte boeken geleend worden zoals:  

 
Voor iedereen veel leesplezier deze zomer! 

https://www.onlinebibliotheek.nl/
https://www.onlinebibliotheek.nl/
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Het team van  

Sinte Maerte  

wenst jullie een  


