
Uit de directiekamer  
 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2021-2022. 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.  
 
We zijn inmiddels al weer drie weken bezig in het nieuwe schooljaar. We  
hopen dat de kinderen inmiddels weer gewend zijn aan de nieuwe omgeving 
binnen de school. Laten we er samen weer de schouders onderzetten om er 
een mooi schooljaar van te maken. 
 
Het schoolgebouw is ook weer wat opgeknapt in de zomervakantie. Het  
belangrijkste is het plaatsen van nieuwe kozijnen met dubbelglas en goede  
ventilatieroosters. Dit zal het klimaat in de lokalen zeker gunstig beïnvloeden. 
Over het binnenklimaat en ventilatie in scholen wordt de laatste tijd veel  
gesproken. Dit vanwege de Coronacrisis en de oplopende temperaturen.  Aan 
het begin van het jaar 2021 heeft u daarover een brief gekregen van ons  
bestuur INOS. We verwachten binnenkort meer aanvullende informatie met u 
te kunnen delen. 
 
Volgende week organiseren we weer informatieavonden in alle groepen. Het 
is nog niet zo als vroeger, maar toch zijn we blij dat er weer meer mogelijk is 

om u persoonlijk te ontmoeten. 
 
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 SEPT/OKT 
27— 30 Informatieavond  

30 Studiedag 

25—29 herfstvakantie 



KINDERPOSTZEGELACTIE 
 

Het is weer zover, dit jaar is Sinte Maerte 
aan de beurt om mee te doen aan de 
Kinderpostzegelactie. De kinderen van 
groep 7 en 8 gaan 

vanaf 29 september langs de deuren om 
kinderpostzegels te verkopen. Op 22 
september krijgen de kinderen er in de 
klas uitleg over. In dit digitale tijdperk 
krijgen de leerlingen een digitale code 
en kunnen ze zelf heel goed bij houden 
hoeveel geld ze ophalen. Het is zelfs zo 
dat ze met de QR-code niet eens meer 
met geld over straat hoeven te lopen, 
wat natuurlijk erg fijn en veilig is. We kij-
ken er naar uit om met de kinderen geld 
in te gaan zamelen voor dit goede doel!  

Voor meer informatie: https://
scholen.kinderpostzegels.nl/kids 

 

 
 

Aanmelden broertjes/zusjes 
 
Het is van belang dat we weten hoeveel 
kinderen we kunnen verwachten. Hierbij 
voor de zekerheid de oproep om  
broertjes/zusjes die in het huidige 
schooljaar 2021-2022 4 jaar worden aan 
te melden, voor het geval dit nog niet 
gedaan is. U kunt bij de administratie 
een aanmeldformulier opvragen. Weet u 
van andere ouders in het  
postcodegebied van onze school, dat zij 
ook graag een kind willen aanmelden, 
dan willen we dat ook graag weten. Deze 
ouders kunnen naar school mailen om 
een afspraak in te plannen voor een  
kennismakingsgesprek/rondleiding.  
kbssintemaerte_info@inos.nl 
Na afloop van dat gesprek ontvangt men 
dan een aanmeldformulier. 
 

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 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fscholen.kinderpostzegels.nl%2Fkids&data=04%7C01%7Ctanja.dejong%40inos.nl%7Ce3a6393cb602418358ac08d9785aee90%7C81b46caa75e947608e7c5db464c23f28%7C0%7C0%7C637673154202518879%7CUnknown%7CTWFpbGZsb
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fscholen.kinderpostzegels.nl%2Fkids&data=04%7C01%7Ctanja.dejong%40inos.nl%7Ce3a6393cb602418358ac08d9785aee90%7C81b46caa75e947608e7c5db464c23f28%7C0%7C0%7C637673154202518879%7CUnknown%7CTWFpbGZsb
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KOM JIJ ONS HELPEN? 
 

De werkgroep bibliotheek is op zoek naar 
ouders die ons bibliotheekteam kunnen 
versterken. De bibliotheek is iedere dag 
geopend (ma,di,do,vrij  13.15-14.15 uur, 
woensdag 11.15-12.15 uur). We zijn met 
name hard op zoek naar iemand die  
beschikbaar is op donderdag, maar hulp 
op andere dagen is ook zeer welkom. 
Voor meer informatie of aanmeldingen 
kunt u een mail sturen naar: 
kbssintemaerte.bibliotheek@inos.nl  
 
werkgroep bibliotheek 
 

 
 
GEVONDEN VOORWERPEN 
 
Tijdens de informatie-avonden zal er in 
de hal bij het directiekantoor een tafel 
staan met alle gevonden voorwerpen. 
Loop hier zeker even langs, want na de 
informatie-avonden worden alle  
overgebleven kleding e.d. meegegeven 
aan een goed doel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BOEKENMARKT 
 

Om plaats te maken voor mooie, nieuwe, 
moderne en aantrekkelijke boeken  
hebben we een heleboel boeken uit de 
bibliotheek gehaald. Deze gaan we verko-
pen op een boekenmarkt. Van de op-
brengst kunnen we weer nieuwe boeken 
aanschaffen. Zo helpt u én mee om de 
schoolbibliotheek te vernieuwen én 
heeft u zelf profijt van leuke kinderboe-
ken voor een aantrekkelijk prijsje. 
 
Wanneer? woensdag 13 oktober a.s. 
Waar? kerkplein 
Tijden? 8.30-9.30 uur en 11.15-12.15 uur 
 
Alle boeken zijn € 0,50 per stuk.  
Wij vragen u met gepast geld te betalen. 
De boekenmarkt is alleen toegankelijk 
voor volwassenen. 
 
 

mailto:kbssintemaerte.bibliotheek@inos.nl


PEUTERTUIN DE UKKEPUK 
 
Peutertuin de Ukkepuk, spelen is de basis 
van leren. 
Wist je dat op peutertuin de Ukkepuk 
• plaats is voor nieuwe peuters 
• fijne ruimtes zijn om te spelen en te 
ontdekken 
• veel activiteiten door de peuters zelf 
worden aangedragen en de leidsters dat 
faciliteren en ondersteunen 
een hele fijne tuin is met een zandbak 
met waterpomp en genoeg fietsjes voor 
iedereen 
Wij werken volgens de pedagogische visie 
van Sporen (Reggio Emilia) wat vooral  
inhoud dat we de kinderen op spelende 
wijze zelfstandigheid en zelfvertrouwen 
geven en stimuleren in het zelf kunnen. 
Ze hebben de vrijheid om zowel binnen 
als buiten te spelen en ontdekken. 
Belangrijk vinden wij bewegen (dansen, 
rennen, gymen, fietsen), muziek  
maken, liedjes zingen, enz, enz..... 
 
Groetjes  
Linda, Priscilla en Willemijn 
 
Contact De Ukkepuk  
Planning Kober 076-5045605 
Adres Doelen 36 

 
 
 
 
 
 
 

VAKANTIES 2021-2022 
 
Herfstvakantie   
25—29 oktober 
Kerstvakantie  
27 december— 07 januari  
Voorjaarsvakantie  
28 februari — 04 maart 
Meivakantie 
25 april—06 mei 
Zomervakantie 
25 juli—02 september  
 

STUDIEDAGEN 2021-2022 
 
Do  30 september 
Ma  1 november 
Di  18 januari 
Vr 28 januari 
Vr 08 april 
Di 17 mei 
Ma 20 juni 
 

VRIJE DAGEN  2021-2022 
 
24 dec  vrije middag vanaf 12.00u 
15 apr Goede Vrijdag 
18 apr 2e Paasdag 
26 mei Hemelvaartsdag 
27 mei vrije dag 
06 jun 2e Pinksterdag 
22 juli  vrije middag vanaf 12.00u 
 
Bijlagen nieuwsbrief: 

- Zin in Muziek 

 

Volgende Nieuwsbrief: 

Donderdag 21 oktober 


