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UIT DE DIRECTIEKAMER 
 
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van het 
schooljaar. Via de nieuwsbrief willen wij u ook dit 
schooljaar weer één keer per maand informeren over 
alles wat er speelt in en rondom de school.  
 
Deze week hebben we als team afscheid genomen van 
juf Carien Bonneke. Zij gaat, na ruim 40 jaar gewerkt te 
hebben op de Sinte Maerte, genieten van haar pensioen. Zij heeft haar hele werkzame 
leven gewerkt in de onderbouw van de school. We hebben haar flink in het zonnetje  
gezet en bedankt voor haar inzet al die jaren. Ook het bestuur van INOS kwam een  
dankwoord uitspreken.  
 
Door het afscheid van juf Carien is er ook weer een nieuwe leerkracht te verwelkomen. 
Juf Amy Schalk komt voor 2 dagen werken in de onderbouw. Zij gaat op maandag en 
dinsdag volgens een rooster in de groepen aan de slag. Dit vanwege de zogenaamde 
werkdrukverlichtingsgelden. We kennen juf Amy nog, omdat ze vorig schooljaar haar LIO 
stage heeft gelopen op de Sinte Maerte. 
 
Afgelopen maandag is er tijdens de studiedag door het team weer hard gewerkt aan  
allerlei onderwerpen. De contacten verliepen veelal digitaal, dat gaat inmiddels steeds 
beter. De volgende onderwerpen zijn onder meer aanbod gekomen: Nieuwe koersplan 
INOS 2022-2026, kwaliteitsafspraken bij de inzet van de nieuwe methodes, scholing in 
het gebruik van de digitale methode Snappet en ook hebben we gesproken over het  
voeren van goede ouder-kind gesprekken. 
 
In deze nieuwsbrief geen informatie over richtlijnen en afspraken met betrekking tot het 
Coronavirus. Deze info komt naar u toe via updates per mail.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim van Dun 

AGENDA NOVEMBER 

06 Podium 

11 Martinusviering 
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AFSCHEID JUF CARIEN 
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EVEN VOORSTELLEN 
 
Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Marloes Mikx en ik ben sinds  
1 oktober begonnen op Sinte Maerte. Ik zal hier leerlingen gaan begeleiden 
buiten de klas. Wellicht heeft uw zoon of dochter al verteld dat hij/zij bij mij 
is langs geweest. Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging.  
Het is ontzettend fijn om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling.  
Naast deze baan ben ik ook twee dagen werkzaam op De Parel. Een mooie 
afwisseling binnen stichting Inos. 
Wie weet komen we elkaar ook eens privé tegen want ik woon samen met 
mijn man en onze twee kinderen ook in Breda.   
Ik zie er naar uit om u te mogen ontmoeten.  
 
Groetjes Marloes 
 
 

 
 
 
 
 
SINTERKLAASVIERING 
 
Sinterklaas wordt gevierd op donderdag 3 december. 
Dit staat nu ook juist vermeld op onze website en op de schoolapp. 



LEESBOEKEN GEZOCHT!! 
 

Wie, o wie ………... 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Voor de schoolbibliotheek zijn wij op zoek naar de boeken van/over Harry 
Potter. 
Wie, o wie, heeft er wellicht in zijn/haar boekenkast deze boeken staan  
zonder dat die boeken  
nog gelezen worden en wil deze boeken graag doneren aan de “schoolbieb”? 
 
Ook andere boeken uit populaire series (waanzinnige boomhut, dog man, 
leven van een loser, Tom Groot, Niek de Groot, Geronimo Stilton) 
zijn van harte welkom! Evenals Sinterklaas-boeken waar alleen roetveeg- en/
of gekleurde Pieten in voorkomen. 
 
De boeken kunnen de kinderen afgeven bij hun leerkracht of bij  de  
Administratie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast zijn wij nog op zoek naar nieuwe hulpouders die op de woensdag 
of vrijdag in de schoolbibliotheek willen helpen bij het innemen en uitlenen 
van boeken aan de kinderen (tijd van 10.30 - 12 uur). 
U kunt zich hiervoor opgeven bij juf Jolande (jolande.vannijnanten@inos.nl) 
 
Met vriendelijke groet, 
Werkgroep bibliotheek 
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KNUTSELEN VOOR HET GOEDE DOEL 
 
Sinte Maerte in actie voor  
Villa Pardoes 
 

Ieder jaar besteden we met de  
kinderen en ons team aandacht aan de 
Martinusviering. Het idee is dat we de 
kinderen leren oog te hebben voor  
anderen in minder prettige  
omstandigheden. Daarnaast willen we 
ze, net als Sint Martinus ooit zijn eigen mantel, laten delen met kinderen 
die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
 

Dit jaar heeft onze school ervoor gekozen om zich in te zetten voor Villa  
Pardoes. Villa Pardoes is een vakantieverblijf in Kaatsheuvel voor ernstig, 
mogelijk levensbedreigend zieke kinderen. Samen met hun ouders, broertjes 
en zusjes beleven zij hier een week lang gratis een vakantie.  
 

De actie van onze school bestaat eruit dat de kinderen in de klassen iets 
gaan knutselen in het sprookjesthema van de Efteling. Dit knutselwerk  
nemen de kinderen uiterlijk 6 november mee naar huis en ‘verkopen’ ze aan 
u of andere familieleden voor een bedrag van €2,50.  
Daarnaast zijn er op onze school verschillende ‘Martinushoekjes’ ingericht. 
Op één van de tafels bevindt zich een sprookjesvaas met gekleurde ballen. 
Alle kinderen mogen één keer proberen raden hoeveel sprookjesballen erin 
zitten. Degene die het dichtste bij het juiste aantal zit oh het zelfs goed heeft 
wint een entreekaartje voor de Efteling. Om hier aan mee te doen, moeten 
ze €0,50 betalen bij de leerkracht en hun aantal aan de eigen leerkracht 
doorgeven. Wij willen u vragen het geld voor de actie in een envelop op 9 of 
10 november aan uw kind mee te geven. 
 

Op 11 november vieren wij  

traditiegetrouw het Martinusfeest. Dit jaar zal dat als gevolg van Corona wat 

ingetogener zijn. Er is geen gezamenlijke viering op het plein, maar een  

alternatief dat in de klas zelf plaatsvindt. Het doel: zorgen voor een ander 

blijft natuurlijk overeind en we hopen dan ook dat Villa Pardoes op u en de 

kinderen mag rekenen! 
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PROEFJESDAG OP BSO PRINSHEERLIJK 
 
Op 19 oktober, de eerste dag van de herfstvakantie, hebben we een 

“scienceshow” georganiseerd voor de kinderen. Met simpele producten  

hebben we een aantal proeven gedaan die veel verbazing opleverden bij de 

kinderen. Ze waren zeer onder de indruk van het ei dat zonder het aan te  

raken en met een flinke plof in een fles werd gezogen door een stukje papier 

in de fles te laten verbranden. Ook de proeven met azijn en bak soda waren 

een regelrechte hit. De kinderen mochten voorspellen wat er zou gaan  

gebeuren en het grappige was natuurlijk dat ze het meestal fout hadden. 

Ruim een uur lang hebben ze geboeid gekeken naar ongeveer 11  

verschillende proeven. Niet alles lukte precies zoals het moest wat ook weer 

de nodige hilariteit opleverde. In de middag mochten de kinderen zelf een 

aantal proeven doen. Halve citroenen met kleurstof en bak soda geven 

prachtige vulkanen en volle melk, druppels kleurstof en afwasmiddel geeft 

prachtige kolkende patronen. Het was een zeer geslaagde dag.   



SINTE MAERTE SCHOOLAPP 
 

In de toekomst willen we vaker gebruik gaan maken van onze schoolapp.  
Er zijn daarom gisteren enkele wijzigingen doorgevoerd, waaronder het  
versturen van een activatiemail voor de ouders die nog geen gebruik maken 
van onze schoolapp.  
Wij hebben begrepen dat ouders die al wel de schoolapp gebruiken ook een 
activatiemail hebben ontvangen. Er is een verschil in layout.  
Gebruik de nieuwste versie en verwijder de ‘oude’ app. 
 
De uitleg hoe de app te downloaden vindt u als bijlage bij de nieuwsbrief. 

 

 

DATA UITKOMEN NIEUWSBRIEF 

   

 19-11     

 17-12    

 28-01 

 25-02 

 25-03 

 29-04 

 27-05 

 24-06 

 22-07  

 

Deze data kunt u ook terugvinden op de schoolapp onder jaarkalender en op 
onze website onder schoolkalender. Ook de vrije dagen, vakanties en  
studiedagen zijn terug te vinden op de schoolapp en website. 
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