
Uit de directiekamer: 
  
Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van het schooljaar. We kijken terug op een wederom 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.  
Gelukkig konden we in de laatste periode weer wat gezellige dagen organiseren. Wat te denken 
bijvoorbeeld van de Olympisch dag. 
Ook de kinderen van groep 8 hebben gelukkig met vrolijke gezichten de deur van de basisschool 
achter zich dichtgetrokken. 
 
Ondanks alle 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 uitgebreid afscheid van Juf Rietje, juf Marjorie en juf Anja. Zij gaan na een 
lange carrière in het onderwijs genieten van een welverdiend pensioen. We bedanken hen voor 
alles wat ze voor de kinderen van de Sinte Maerte hebben gedaan de afgelopen jaren. 
 
Ook nemen we afscheid van collega ’s die wat korter gewerkt hebben op onze school. Dit zijn Juf 
Ilja en juf Wendy. Zij hebben een nieuwe uitdaging gevonden op een andere school dichterbij huis. 
Ook jullie heel erg bedankt en veel succes op je nieuwe school. 
 
In de speciale brief over de groepsverdeling van vorige week heeft u kunnen lezen welke nieuwe 
leerkrachten we allemaal weer mogen verwelkomen. Gelukkig zijn bijna alle plaatsen weer bezet 
voor het nieuwe schooljaar. De betrokken groepen zullen nog geïnformeerd worden. 
 
In een apart email zult u morgen nog geïnformeerd worden over hoe de start er in het nieuwe 
schooljaar eruit gaat zien. 

 
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 SEPTEMBER 
06 1e schooldag 

30 Studiedag 

20— 24 Informatie-avond  



 
MR VERKIEZING 
 
Afgelopen maand is er een MR  
verkiezing geweest voor 2 nieuwe leden 
van de MR. We zijn verheugd te kunnen 
melden dat Mariska de Jongh en Inge 
Broers zijn toegevoegd aan de  
oudergeleding van de MR.  
 
In de personeelsgeleding zijn ook een 
aantal wijzigingen geweest.  
Patty Oomen en Marleen van der  
Giessen zijn erbij gekomen. 
 
We willen Hans Heutz, Eveline Haighton, 
Jolande Geuns en Maarten van  
Genuchten heel hartelijk danken voor 
hun bijdrage de afgelopen 4 jaar. 

ZAADBOMMEN MAKEN IN GRP 1/2F 
 
Bestuivende insecten zijn onmisbaar in 
de natuur en voor de landbouw. Maar 
de vlinders, bijen en hommels in  
Nederland hebben het zwaar. Om ze een 
beetje te helpen hebben we, tijdens de 
grote rekendag samen met de moeder 
van Juriaan,  zaadbommen gemaakt in 
de klas. Dit deden we door allerlei  
ingrediënten af te tellen en vervolgens 
door elkaar te kneden.  
Deze zaadbommen mochten we na een 
dag of 2 drogen ergens “neergooien”. 
Zodra en dan water bij komt zullen de 
zaadjes gaan kiemen en groeien. Zoek 
wel een stukje grond uit waar de  
bommen ongestoord hun werk kunnen 
doen, zoals braakliggende terreinen,  
onder bomen en in je eigen achtertuin. 
Mik vooral op stedelijk gebied en je ei-
gen achtertuin, want en afgedwaalde  
zaadbom kan in een natuurgebied soms 
het een en ander verstoren.  
Wil je dit thuis proberen?  
Dit heb je nodig:  
8 eetlepels klei  
(in de natuur afbreekbaar),  
10 eetlepels potgrond,  
1 theelepel chilipoeder/vlokken,  
2 theelepels zaadjes  
en een beetje water.  
Goed kneden, bolletje draaien en drogen 
maar.  
 

Veel plezier! 

 

 



GROTE REKENDAG 
 
Eindelijk was het dan zover, 30 juni 2021 
was de grote rekendag op Sinte Maerte. 
Na, door corona, 2 keer uitstellen was 
het dan zover. 1 dag alleen maar  
rekenen. Sommige leerlingen vonden dat 
in eerste instantie niet een fijn plan maar 
na een dag met als thema:  
de Getallenfabriek, dachten ze daar heel 
anders over.  
Van groep 1 t/m groep 8 hebben we een 
hele woensdagochtend van alles  
onderzocht, gemeten en gerekend met 
getallen.  
Hoe ziet de wereld er uit zonder getallen, 
getallen op een ander eiland, een  
reken-doolhof en een escaperoom, alles 
werd met groot enthousiasme  
gedaan. Volgend jaar weer vroegen we 
de kinderen?  
Hun antwoord was: Nee, morgen! 
 



BEDANKT! 
 
Bij de olympische dag hebben de  
kinderen heel lekker en gezond fruit  
gekregen. Dat was echt een feest. 
 
Appels, peren, bananen, mandarijnen 
werden gesponsord door 
"boerschappen" 

 
 
De bramen, frambozen , blauwe bessen 
en aardbeien werden gesponsord door 
Driscolls 

 
Super bedankt 

Koningsdag op 24 juli?! 
 
Het klinkt gek, maar we gaan het echt 
doen. De Koe organiseert met  
medewerking van het Oranjecomité  
Princenhage eenmalig een Koningsdag op 
24 juli a.s.  
De Dorpswei zal om 13.00 uur haar  
poorten openen voor alle kinderen van 
de basisschool. Natuurlijk zijn ook alle 
ouders van harte welkom.  
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
13.00 uur   Poorten open 
14.00 uur   Vlag hijsen met Wilhelmus 
14.15 uur   Grote Goochelshow 
15.30 uur   Pauze 
15.45 uur   Bingo met mooie prijzen 
17.00 uur   Einde bingo, gezellige nazit 
 
We hopen u en uw kinderen komende  
zaterdag te mogen begroeten in onze 
feestelijk aangeklede Dorpswei. Uiteraard 
trakteren wij de kinderen op een snoepje 
en een drankje. Graag tot ziens!  

 
 
 
 
 
 



DAG LIEVE JUFFEN! 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Met heel veel plezier heb ik de afgelopen 
42 jaar in het onderwijs gewerkt. De  
laatste acht jaar hier op de Sinte Maerte, 
waar ik in elke bouw les heb gegeven. 
Daar kijk ik met een grote glimlach en  
tevredenheid op terug.  
Nu is het tijd om een nieuwe weg in te 
slaan en afscheid nemen hoort daar  
helaas ook bij. Ik wil iedereen bedanken 
voor de fijne samenwerking en voor alle 
grappige, gezellige en ontroerende  
momenten die ik met jullie kinderen 
mocht beleven.  
Ik wens jullie allemaal een zonnige  
vakantie en een mooie toekomst.  
 
Juf Anja  
 

 

 

 

 

 

 

 

Tot ziens Sinte Maerte 

  

Na 43 jaar voor de klas te hebben  
gestaan neem ik nu afscheid . 
Veel kinderen uit Princenhage heb ik 
voorbij zien komen, eerst op de Eerste 
Rith en de laatste 23 jaar op de Sinte 
Maerte. 
Het is fijn om vanuit een dorpssfeer te 
kunnen werken. Mensen kennen elkaar 
en hebben ook een groot  
saamhorigheidsgevoel. 
Dit merk je vooral bij feestdagen,  
carnaval, avondvierdaagse, activiteiten 
op de Dorpswei voor de leerlingen, en de 
dorpskwis. 
Het is fijn als je kunt stoppen met een 
goed gevoel. 
Regelmatig zal ik nog naar Princenhage 
komen omdat ik hier inmiddels ook veel 
mensen ken. 
Nu eerst genieten van een zomervakantie 
en daarna…………?. We zien het wel,  
gelukkig heb ik genoeg hobby’s en  
inmiddels ook 4 kleinkinderen  
Wie weet zal ik nog wel eens een keertje 
invallen 
 
Sinte Maerte het gaat jullie goed 
  
 Marjorie van Nijnatten-Kramer 

 

 

 

 



SPONSORLOOP 
 

Sponsorloop voor het nieuwe groene 
schoolplein 
 

Vandaag hebben we het bedrag bekend 
gemaakt dat de kinderen bij elkaar  
hebben gelopen. Wat een fantastisch  
bedrag zeg! 
 

€11.181,40 
 
Met dit geld kunnen we de groene 

schoolpleinen echt fanatisch gaan  

afwerken en ook onderhouden  

natuurlijk. Alle kinderen, sponsoren en 

natuurlijk de organiserende werkgroep 

heel erg bedankt! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bijlagen nieuwsbrief: 

- Vakantieprogramma Prinsheerlijk 

 

Volgende Nieuwsbrief: 

Donderdag 23 september 


