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Uit de directiekamer  
 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het jaar 2021. 
Een jaar dat we met z’n allen weer heel bijzonder zijn  
gestart. Laten we hopen dat we ergens in dit jaar weer terug 
kunnen naar het ‘normale’ leven. 
 
Terwijl de school dicht is hebben er binnen het team van de 
school toch wat wisselingen plaatsgevonden. Al eerder is 
gemeld dat we juf Amy Schalk hebben mogen verwelkomen 
in de onderbouw en vanaf 12 januari  ook in groep 6 ter  
vervanging van het zwangerschapsverlof van juf Katrien. Juf  
Angelique in de onderbouw is ook met zwangerschapsverlof 
gegaan. Juf Myra Mattijssen en juf Desirée den Tenter  
vervangen haar in groep 1-2 F. 
 
Per 1 maart gaan we starten met een instroomgroep. De 7 kleutergroepen zitten vol, daarom  
begeleiden we de nieuwe instromers in een extra kleutergroep. Voor deze groep is een nieuwe  
collega benoemd. Dit is juf Ilja van de Sande. Zij zal vanaf 22-02 aan de slag gaan bij ons op 
school. 
 
Per 1 februari gaat juf Marion met pensioen. Hierover meer in deze nieuwsbrief. Deze vacature is 
inmiddels ingevuld met de komst van juf Céline Kronenburg. Wij wensen alle nieuwe collega ’s 
veel werkplezier en succes bij ons op school. 
 
In onze communicatie en informatieverstrekking willen we steeds meer gebruik gaan maken van 
de schoolapp. Wat kunt u daar zoal lezen? Onder de knop ‘informatie’ kunt u alle informatie-
boekjes van de groepen vinden. Onder de knop MR de notulen van de MR vergaderingen. De OV 
gaat binnenkort ook info plaatsen. Deze nieuwsbrief staat op onze website, maar ook op de 
schoolapp onder de knop ‘nieuws’.  
 
Nog geen inloggegevens voor de schoolapp? Neemt u dan contact op met de administratie van 
de school via kbssintemaerte_info@inos.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Wim van Dun  

AGENDA JAN / FEB 

29 Studiedag 

04 / 08 Oudergesprekken 

09 tm 11  

Adviesgesprekken grp 8 

12 Carnavalsviering 

15 tm 19  

Voorjaarsvakantie 

mailto:kbssintemaerte_info@inos.nl
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Afscheidswoorden van juf Marion  
 

En dan is daar opeens de datum 1 februari 2021 heel dichtbij, ik ga met  
pensioen! 
Als kind stond voor mij al vast dat ik juf wilde worden en dan het liefste  
kleuterjuf. Toen ik met het diploma kleuterleidster van de opleiding kwam 
lagen de banen in het onderwijs niet voor het oprapen en zodoende na een 
omweg van 4 jaar gehandicaptenzorg mijn onderwijsloopbaan 39 jaar  
geleden gestart op basisschool de Eerste Rith en via de Pastoor van 
Arsschool in het Liesbosch hier op Sinte Maerte beland. Op alle drie de  
scholen maar het langste op Sinte Maerte met hart en ziel de juf geweest die 
ik wilde zijn, het was destijds een goede keus. 
Sinte Maerte in Princenhage, samen met fijne collega 's en betrokken ouders 
vormgegeven aan het onderwijs voor het jonge kind. 
Inspirerend om deel uit te maken van een bevlogen, creatief onderwijsteam. 
Onderwijs geven, kennisoverdracht natuurlijk op 1 maar er is meer om mee 
te geven en dat krijgt vorm in de prachtige extra activiteiten die de kinderen 
zich ook altijd zullen blijven herinneren. Zoals o.a.  
"Sint Martinus was een goed soldaat" zingt ieder kind door de jaren heen uit 
volle borst mee. Aan dit lied mooie acties voor verschillende goede doelen 
verbonden. 
Sfeervolle Sint/kerst/paasvieringen. 
Het Dorp 
De Olympische Spelen op het Sprintterrein 
Alles bij elkaar ga ik veel achterlaten maar goed terug kunnen kijken op mijn 
"juf-zijn" en gezond aan mijn pensioen beginnen vind ik wel een groot  
voorrecht. 
Dag lieve kinderen van Sinte Maerte in Princenhage. 
Ik wil graag iedereen alle goeds voor de toekomst wensen. 
 

Hartelijke groet, juf Marion. 
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Terugblik op een van de vele  
verkleedpartijen, hier bij het thema 
oma/opa. 
Zo dacht ik vroeger aan iemand die 
met pensioen ging maar gelukkig ga ik 
(en anderen met mij) die nieuwe  
periode toch flitsender tegemoet naar 
mijn idee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afscheid juf Marion 
Na een onderwijscarrière van 39 jaar heeft juf Marion Veeke besloten om 
per 1 februari met pensioen te gaan. Na 25 jaar op de Sinte Maerte gewerkt 
te hebben nemen we vandaag, donderdag 28 januari, afscheid van haar.  
Al die jaren heeft ze in de onderbouw van de school gewerkt. Wat heeft ze 
veel kleuters begeleid bij de eerste stappen op de basisschool. 
Natuurlijk is het erg jammer dat dit afscheid in  
deze tijd moet plaatsvinden. De scholen zijn dicht 
en ook zijn er geen mogelijkheden om met het  
gehele team een afscheidsreceptie te houden. 
Toch proberen we er voor Marion een bijzondere 
dag van te maken. Ze maakt een tochtje langs de  
kinderen van haar groep en krijgt daar  
ongetwijfeld leuke ‘trots op mijn juf’  
cadeautjes. Op school is er daarna in heel kleine 
kring nog een officieel afscheid. Ook het bestuur INOS zal daarbij aanwezig 
zijn. Op een later tijdstip zullen we als team zeker nog het glas heffen op 
haar afscheid. Bij deze willen we haar als team en ouders van harte  
bedanken voor alles wat ze heeft gedaan voor onze school. We wensen  
Marion een hele fijne tijd die gaat komen. Genoeg plannen liggen er op haar 
pad. 
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Verhuizing bibliotheek 
 

Het leesonderwijs op Sinte Maerte is al jarenlang een belangrijk speerpunt. 
We zijn een zg. LIST school (Lezen is top). Het uitgangspunt van LIST is dat 
alle kinderen kunnen leren lezen, als ze maar plezier in lezen krijgen met  
voldoende tijd en een goede instructie.  
We besteden daarom heel veel tijd aan het bevorderen van het lezen. We 
stimuleren het lezen door veel te doen aan boekpromotie. De leerkrachten 
werken o.a. met boekenbabbels in de klas. Daarbij krijgen de leerlingen  
leuke informatie over kinderboeken met als doel ze aan het lezen te houden 
of te krijgen. Bij ons leesonderwijs hoort ook een aantrekkelijke  
schoolbibliotheek. 
De bibliotheek is in de periode van de schoolsluiting verhuisd naar een ander 
gedeelte in het gebouw. We gaan de bibliotheek daar nog wat  
aantrekkelijker inrichten. Meer info gaat nog volgen. We willen de  
bibliotheek nog een leuke toepasselijke  naam geven. Daar worden de  
leerlingen binnenkort  ook bij betrokken. 
Goed om te weten dat er tijdens de lockdown toch een mogelijkheid is om 
boeken te halen via de afhaalservice van de  openbare bibliotheek. 
 
https://www.bibliotheekbreda.nl/iguana/www.main.cls?v=f774724f-7c02-

488e-9dd7-4c99e3bba4bf#contentitem=877e02dc-0c15-469f-8b87-

2314fc8c968e^2 
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Schatten van ouders 
 
Als bijlage meegestuurd bij deze nieuwsbrief vindt u 2 informatiebrieven van 
“Schatten van Ouders” Er zijn in februari, maart en april informatieavonden 
waar u zich voor kunt opgeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het spookt bij groep 7c van meneer Bart 
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ALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAF 

Ondanks alles willen we in de periode voorafgaand aan carnaval,  

toch iets leuks doen met de kinderen. Daarom hieronder de volgende gekke  

uitdagingen.  

 

Of we nou nog thuis zijn of op school…..leef je uit en verras je  

klasgenoten, je juf of meester met iedere dag een spetterende LOOK! 

 

Maandag     8 februari: GEKKE HOEDJESDAG 

Dinsdag       9 februari: GEKKE BRILLENDAG 

Woensdag 10 februari: RECHT-UIT-JE-BED-DAG 

Donderdag 11 februari: GEKKE HARENDAG 

Vrijdag       12 februari: IK-KOM-DE-HELE-DAG-VERKLEED 

 

Wij hebben er zin in! Jij ook? 
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Voorleesontbijt groep 1-2a 

De kinderen hebben geluisterd en gekeken  

naar het boek en liedje "Coco kan het! 

 

Voorleesontbijt groep 4a  
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Harde werkers groep 4a  
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Data uitkomen nieuwsbrief 
 

 25-02  27-05 

 25-03  24-06 

 29-04  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. 


