
UIT DE DIRECTIEKAMER 
 

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief.  

 

Vanwege de Coronacrisis hebben we nu al voor de tweede keer te maken met een tijdelijk 
continurooster. Binnen het team is er overeenstemming gekomen op dit punt. We hebben 
aan de MR voorgelegd, dat we in het nieuwe schooljaar graag over willen gaan naar een 
structureel continurooster met een vrije woensdagmiddag. Dit is gelijk aan het tijdelijke 
rooster dat we nu volgen. 

De MR kan pas instemming verlenen na een raadpleging/enquête onder de ouders. Direct 
na de meivakantie (week 20) zal er meer informatie uw kant opkomen.  

 

U bent al een paar keer geïnformeerd over de plannen met betrekking tot de nieuwe  

groene schoolpleinen. We beginnen morgen, vrijdag 30 april, al op het Kerkplein. De  

komende drie zaterdagen zijn er ook werkzaamheden gepland met een aantal vrijwilligers. 
We hebben er veel zin in. Meer informatie over het vernieuwen van de schoolpleinen volgt 
binnenkort. Om ruimte te maken voor deze plannen zal in de meivakantie (woensdag 5 
mei) het noodgebouw op het Doelenplein verwijderd gaan worden.  

 

Op 31 maart heeft u een mail gekregen met een link naar een kort  

tevredenheidsonderzoek over de school. Inmiddels hebben al heel wat ouders deze  

vragenlijst ingevuld, dank daarvoor. Het onderzoek staat nog 3 weken open. Bent u nog in 
de gelegenheid om mee te doen, dan is er nog even tijd! De link  is naar 1 ouder per kind 
gestuurd. 

 

Na deze periode is het voor iedereen fijn, dat we van 
twee weken meivakantie kunnen gaan genieten. Veel 
plezier gewenst. We zien iedereen weer terug op 
maandag 17 mei. 

 

Met vriendelijke groet, 

Wim van Dun 

AGENDA MEI 
3 tm 14 Meivakantie  

19 + 20 Schoolfotograaf 

24 2e Pinksterdag  

(vrije dag) 

25 Studiedag (vrije dag) 

27 Nieuwsbrief  



GEVONDEN VOORWERPEN 
 

Zit er bij de lijst van gevonden  

voorwerpen iets bij wat van uw zoon of 
dochter is? Mail ons! 

kbssintemaerte_info@inos.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOLAPP 
 

Wist u dat u ook ziekmeldingen en/of 

verlofaanvragen kunt doorgeven via  

onze schoolapp? 

 

Ook de vrije dagen, schoolvakanties en 
studiedagen zijn op de schoolapp te  

vinden. 

 

Maakt u nog geen gebruik van de 
schoolapp? Meldt u dan snel aan! 

 

Heeft u vragen over de schoolapp of lukt 
het inloggen niet? Mail ons! 

kbssintemaerte_info@inos.nl 

 

 

 

mailto:kbssintemaerte_info@inos.nl
mailto:kbssintemaerte_info@inos.nl


Enkele weken geleden hebben de  

leerlingen al een theoretisch examen 
moeten afleggen. “We zijn er trots op 
dat iedereen dit met goed gevolg heeft 
gedaan”, aldus de leerkrachten van 
groep 7 en Inge den Ouden (één van de 
kartrekkende ouders die zich buigen 
over het welslagen van het examen). Het 
examen kan alleen plaatsvinden dankzij 
de ouderhulp van deze en vele andere  

Vrijwilligers. Dit is iets waarvoor de  

scholen de helpende ouders meer dan  

erkentelijk zijn. 

 

We wensen alle kinderen veel succes bij 
hun fietsexamen! 

 

Leerkrachten van groep 7 en Inge den 
Ouden 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGEN NIEUWSBRIEF  
 

Schoolfeest 1 juni  

Gevonden voorwerpen 

 

 

 
. 

 

 

VERKEER IN GROEP 7 
 

In groep 7 is verkeer een belangrijk  

onderdeel van het lesprogramma, omdat 
de kinderen in deze groep het  

theoretisch en het praktisch  

verkeersexamen af moeten leggen. 

 

Op vrijdag 21 mei gaan eerst alle fietsen 
door de teststraat. Zijn ze goed in orde, 
dan krijgen ze een positieve uitslag en 
mogen ze mee gaan doen aan het  

verkeersexamen een week later. 

 

Op vrijdag 28 mei nemen onze leerlingen 
deel aan het verkeersexamen voor de 
basisschool. Leerlingen van basisschool 
Effen, Eerste Rith en Sinte Maerte zullen 
op deze ochtend worden getoetst op 
hun vaardigheid in het verkeer. Wellicht 
ziet u die dag de kinderen in opperste 
concentratie door uw straat rijden, dan 
weet u waarom ze beide handen aan het 
stuur zullen houden en u niet vrolijk 
zwaaiend zullen begroeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SCHOOLFOTOGRAAF  
 

Beste ouders, 

 

Net als vorig jaar komt Schoolfotograaf 
Kiek de schoolfoto's maken. We hebben 
vorig jaar veel enthousiaste reacties op de 
mooie foto's ontvangen! Op woensdag 19 
mei worden de groepsfoto's gemaakt, op 
donderdag 20 mei de portretfoto's. Onder 
schooltijd worden donderdagmiddag de 
broertjes-zusjesfoto's gemaakt; dit wordt 
alleen met broertjes en zusjes gedaan die 
op de Sinte Maerte zitten. 

Via de link kunt u nog wat tips van de 
schoolfotograaf lezen. 

Uiteraard wordt er rekening gehouden 
met de RIVM-richtlijnen 

 

Groeten  

van de Werkgroep Schoolfotograaf. 

 

https://kiekschoolfoto.nl/ouders/ 

 

 

 

 

 

CJG BREDA 
 

Voor de één is het lastiger dan voor de  
ander om onder de huidige                    
omstandigheden met elkaar in verbinding 
te blijven. We moeten allemaal onze weg 
vinden, en omgaan met onzekerheid over 
wat gaat komen en hoelang het nog gaat 
duren.  

Weet dat het CJG blijft luisteren en met je 
mee blijft denken. Via de telefoon,         
berichtjes of video kunnen we jullie nog 
steeds ontmoeten en ondersteunen. Ook 
en juist nu het gezin belangrijker dan ooit 
is, ondersteunen wij jullie om er voor     
elkaar te zijn. Neem gerust contact op, wij 
zijn ervoor. 

Ons algemene telefoonnummer:          
0800 4  44 00 03, wij bellen je binnen 5 
werkdagen terug. 
E-mail: 'cijferspostcode'@cjgbreda.nl  
(bijv. 4841@cjgbreda.nl). Ons vaste       
contact Maria Bezem belt je snel terug, je 
kunt haar ook direct mailen via               
maria.bezem@cjgbreda.nl. 
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MR VERKIEZINGEN 
 

Beste ouders/verzorgers van leerlingen 
KBS Sinte Maerte, 

  

Binnen de medezeggenschapsraad (MR) 
van KBS Sinte Maerte zijn er een tweetal 
vacatures binnen de oudergeleding  

onstaan, omdat de zittingstermijn van 
twee ouders verstrijkt.   

  

Bent u geïnteresseerd in de beleids- en 
strategiezaken rondom KBS Sinte Maerte 
dan is dit een uitgelezen kans voor u om 
samen met 5 leerkrachten en 4 andere 
ouders in de MR mee te denken, te  

praten en daar waar reglementair  

gewenst te beslissen. De MR vergadert 
eens per circa 6 weken vanaf 19.45 uur 
op een wisselende dag. De  

zittingstermijn is 4 jaar. 

  

Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u zich  

t/m woensdag 19 mei per e-mail  

kandidaat stellen via  

kbssintemaerte_mr@inos.nl.  

Wilt u daarbij ook de naam en groep van 
uw jongste kind vermelden?  

 

 

Verder willen wij van u graag een korte 
(circa 100 woorden) motivatie en een  

foto ontvangen (liefst als word  

document).   

Mochten er meer dan twee mensen  

reageren, dan zullen er verkiezingen  

plaatsvinden. Daarvoor zullen we dan de 
motivaties van de kandidaten naar alle 
ouders sturen die dan de week erna de 
kans krijgen om hun stem uit te  

brengen.  We hopen zo dat er snel  

bekend is wie op woensdag 9 juni om 
19:45 u zal aanschuiven bij de volgende 
MR vergadering. 

  

Mocht u nog vragen hebben voor u zich 
kandidaat wilt stellen dan kan dit  

eveneens via bovenstaand emailadres. 

  

Namens de medezeggenschapsraad, 

  

met vriendelijke groet, 

  

Hans Heuts 

voorzitter MR 

 

 

 

 

 HET TEAM VAN SINTE MAERTE  

WENST JULLIE EEN 
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