
Uit de directiekamer  
 
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief met veel informatie over allerlei zaken rondom de school. 
 
In deze bijzondere tijden slagen we er gelukkig nog steeds in, om naast het normale programma 
ook nog extra activiteiten te organiseren. Zo hebben we natuurlijk weer de jaarlijkse  
Martinusviering kunnen organiseren. Wat waren de kinderen enthousiast over de actie  
Happy Hippo. In deze nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen. 
 
Natuurlijk zijn we op dit moment bezig met de voorbereidingen voor de Sinterklaas- en  
Kerstviering. Ook hierbij geldt dat we er binnen de richtlijnen toch een leuk feest van willen maken 
voor de kinderen. Meer info gaat zeker volgen. 
 
We worden nu al weer twee schooljaren geconfronteerd met allerlei beperkende omstandigheden 
vanwege het Coronavirus. Toch slagen we er als team gelukkig wel in om onze schoolontwikkeling 
en kwaliteit van onderwijs op het gewenste niveau te houden of verder te ontwikkelen. 
 
De afgelopen periode heeft ons onderwijs aan meer-en hoogbegaafde kinderen weer wat extra 
aandacht gekregen. Via deze nieuwsbrief willen we u graag informeren over de laatste stand van 
zaken. Deze info is ook altijd terug te vinden op de website van de school en onder de knop 
‘informatie’ op onze schoolapp. 
 
Binnenkort gaan we weer aan de slag met ons nieuwe groene schoolplein. De tijd van planten gaat 
eraan komen. We willen daar ook de leerlingen bij gaan betrekken. Na het planten en het afwerken 
van een aantal kleine punten is het nieuwe schoolplein dan klaar. Natuurlijk gaan we op een  
geschikt moment een openingsfeestje vieren. De werkgroep schoolplein is daarover in overleg met 
elkaar. Ook bespreken we in die werkgroep het onderhoud van het plein en de rol van de leerlingen 
daarbij. Meer informatie gaat ongetwijfeld volgen. 

 
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 
Directeur 
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(leer)situaties te kunnen redden. Dit kan 
betekenen dat een kind dat hiervoor in 
aanmerking komt één periode meedoet 
met Speer en zo de vaardigheid leert die 
nodig is om zich verder evenwichtig te 
ontwikkelen. Het kan ook zo zijn dat er 
meerdere periodes nodig zijn in Speer. 
Speer is maatwerk en per periode wordt 
met de groepsleerkrachten, interne be-
geleiders, ouders en het kind zelf geke-
ken naar de specifieke doelen die gesteld 
worden.  
 
Wanneer neemt een leerling deel aan 
Speer? Als er sprake is van:  
 
1. Aantoonbaar (diagnose) of een hoog 
vermoeden van (signalering/
vragenlijsten) hoogbegaafdheid.  
Kenmerken hiervoor zijn: een hoge crea-
tiviteit, hoge taakgerichtheid, een hoge 
mate van gevoeligheid, perfectionisme, 
groot rechtvaardigheidsgevoel, een  
kritische instelling, gedrevenheid, 
nieuwsgierigheid en autonomie. We 
spreken over kenmerken uit het  
cognitieve luik en het zijnsluik.  
 
2. Hoge scores op LOVS toetsen of  
methodegebonden toetsen én er onvol-
doende vaardigheden worden opgedaan 
tijdens het compacten en verrijken in de 
groep. Indien helder is dat de leerling 
behoort tot het onderduikend /  
onderpresterend begaafdheidsprofiel 
dan zijn de scores van ondergeschikt  
belang.  
 
  

Geen plusklas maar ‘Speer’  
 
Speer is de plek op Sinte Maerte waar 
(mogelijk) meer- en hoogbegaafde  
kinderen samenkomen met        
ontwikkelingsgelijken. Het is een plek 
waar ze ervaren dat ook andere  
kinderen op eenzelfde manier denken. 
Dat ook andere kinderen vergelijkbare 
‘problemen’ ondervinden.  
Speer is dus een organisatievorm van  
onderwijs voor een specifiek  
aangewezen doelgroep leerlingen met 
specifiek aangewezen leerdoelen en/of 
onderwijsbehoeftes en werd voorheen 
de plusklas genoemd.  
 
Het kan zijn dat (hoog)begaafde  
leerlingen die met de reguliere lessen 
compacten (minder basisstof maken) en 
verrijken (verdiepende en complexere 
opdrachten) toch nog niet voldoende op 
hun niveau worden aangesproken. Ze  
ervaren geen of nauwelijks  
leermomenten. Deze kinderen leren dus 
ook geen vaardigheden die nodig zijn om 
tot leren te komen. Ze weten en leren 
niet welke gevoelens bij het leren leren 
horen. Komen ze in een situatie waarin 
ze te maken krijgen met leren, dan  
bestaat de kans dat ze niet weten hoe ze 
hiermee om moeten gaan en vaak haken 
ze dan af.  
 
Vandaar dat we Speer binnen onze 
school aanbieden. We willen dat kin-
deren toekomen aan leren en voldoende 
vaardigheden opdoen om zich op onze 
school, maar ook in hun verdere  
schoolloopbaan bij complexere  



3. Een specifieke onderwijsbehoefte is 
nodig als aanvulling op het welbevinden 
van het kind. Bijvoorbeeld: het leren met 
ontwikkelingsgelijken en een onderwijs 
aanbod dat aansluit op het anders  
denken, anders voelen en de autonomie.  
 
4. Leerdoelen: de leerling heeft baat bij 
de vastgestelde leerdoelen in de plusklas. 
Per periode (september – januari en  
februari – juni) worden de leerdoelen  
gesteld en het aanbod in Speer hierop  
afgestemd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hulpouder voor de bieb 
 
Wij zoeken nog een ouder of grootouder 
die op de donderdag van  
13.15 - 14.15/14.30 uur in de  
schoolbibliotheek wil helpen met het  
innemen en uitlenen van boeken  
van/aan de kinderen. 
Aanmelden graag via mail:  
kbssintemaerte.bibliotheek@inos.nl 

Opbrengst kinderboekenmarkt 
 
Met het geld van de kinderboeken markt 
hebben wij een aantal prachtige boeken 
kunnen kopen! Dank u wel voor uw  
bijdrage hieraan! 

Kinderpostzegels 
 
Zoals u weet hebben de kinderen van 
groep 7 & 8 pas geleden  
kinderpostzegels verkocht. Mede dankzij 
de inzet van onze kinderen is er in heel 
Nederland 8,5 miljoen euro opgehaald! 
Wat een mooi bedrag. Bedankt aan alle 
kinderen uit groep 7 & 8! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:kbssintemaerte.bibliotheek@inos.nl


Martinusviering 
 

“Sint Martinus was een goed soldaat. Hij 
deed niemand in zijn leven kwaad. Zelfs 
voor een bedelaar, stond ie met z’n 
mantel klaar... “, zo klinkt het in ons 
Martinuslied. Onze school gedenkt eens 
per jaar op 11 november de goede  
daden van Sint Martinus. Wij vinden het 
als school belangrijk om net als onze 
naamgever te delen met elkaar.  
Dit jaar hebben onze kinderen gedeeld 
met Happy Hippo. 
 

Happy Hippo 
We proberen ieder jaar een doel te  
kiezen dat zich inzet voor kinderen en dat 
enigszins ‘dichtbij’ de kinderen staat. 
Stichting Happy Hippo maakt feestdozen 
voor jarige kinderen uit gezinnen die het 
financieel wat minder makkelijk hebben. 
We hebben de kinderen gevraagd om  
allemaal 1 item mee te nemen voor de 
verjaardagsbox. Iedere klas heeft 2 dozen 
gevuld en ook onze groep van  
onderwijsondersteuners heeft samen een 
mooie box weten te vullen. Daarbij  
hebben de kinderen van groep 8 een  
rugtas met spullen voor de middelbare 
school gevuld. 
 

Sint Martinus 
Het was alweer twee jaar geleden dat we 
samen voor dit feest op het plein  
stonden. Vorig jaar was de viering als  
gevolg van Corona nog digitaal. Dit jaar 
echter werden de jarigen op het podium 
uitgenodigd en werden zij door meneer 
Wim en alle kinderen met hun juffen en 

meesters toegezongen. Hierna was het 
tijd voor het zingen van het officiële  
Martinuslied met daarbij natuurlijk het 
hijsen van de vlag. Het doel van de  
samenkomst was natuurlijk het aanbie-
den van de dozen aan Stichting Happy 
Hippo. Luca van der Lee uit groep 6C 
mocht symbolisch een mooie doos aan 
de organisatie schenken. 
 

Geheel volgens goede traditie gingen de 

groepen daarna alvast even in polonaise 

over het plein. Het was per slot van  

rekening 11-11. Later bleek dat het in 

Princenhage tot deze carnavaleske  

feestelijkheden beperkt zou blijven. 

 



Sinterklaas 
 
Vol verwachting klopt ons hart.... we  
hopen met z'n allen dat het goed komt 
met de cadeautjes die nog steeds in de 
pakjeskamer op de stoomboot liggen! 
Hoe komen ze nu toch bij die sleutel! 
 
Nu snappen we in elk geval wel waarom 
de luisterpiet deed alsof hij slecht kon  
horen; 
chocopiet en luisterpiet hebben een  
babypiet! We hebben zelfs gehoord dat 
de babypiet in sommige klassen heeft  
geslapen!! 
 
Ondertussen zijn de kinderen van de 
groepen 6, 7 en 8 hard aan het werk aan 
hun surprises! 
 
Deze week hebben alle kinderen zich  
lekker uit kunnen leven bij de pietengym 
in de grote gymzaal! Goed geoefend met 
het klimmen op de daken en pakjes in de 
schoorsteen gooien. We hebben veel  
pietendiploma's uit kunnen reiken.  
Sinterklaas zal blij zijn met zoveel  
hulppieten! 
 
En ondertussen hopen we natuurlijk dat 
Sinterklaas volgende week vrijdag een 
bezoekje komt brengen aan Sinte  
Maerte! 
 
Een fijne Sinterklaastijd voor iedereen! 
 
Werkgroep Sinterklaas 
 
 
 



CJG Breda is er voor vragen over  
opvoeden en opgroeien. Binnen CJG  
Breda werken wijk-CJG-ers op vrijwel elke 
school. Deze CJG-er is er voor alle ouders 
en jeugd in de wijk waar de school staat. 
Bij hem of haar kunnen ouders en  
leerkrachten terecht met vragen over  
opvoeden en opgroeien. Hoe groot of 
klein je vraag ook is, de wijk-CJG-er zoekt 
samen met jou naar oplossingen die voor 
jou werken zodat je zelf weer verder 
kunt. 
Wil je eens verder praten over je kind of 
heb je vragen over opvoeden? Dan kun je 
terecht bij de wijk-CJG-er van CJG Breda.  
Op jouw school is dit: Maria Bezem,  
maria.bezem@cjgbreda.nl. Zij komt elke 
eerste dinsdag van de maand op de 
school langs.  
 
De CJG-er is er niet alleen voor vragen 
van ouders, jongeren en kinderen, maar 
ook van leerkrachten, docenten,  
medewerkers kinderopvang,  
sporttrainers en anderen die met  
kinderen en jongeren werken. 
CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 
0800 – 444 0003 en per mail naar  
info@cjgbreda.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 

 
Bijlage(n) nieuwsbrief: 
 Flyer JGZ 
 
 

Volgende Nieuwsbrief: 

Donderdag  23 december 
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