
Uit de directiekamer  
 
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief vanuit de school. Naast deze  
nieuwsbrieven vindt u ook veel informatie over de school op onze schoolapp. 
 
Gelukkig zijn we binnen de school na alles rondom Corona weer voorzichtig 
naar het ‘normale’ leven aan het gaan. Er kunnen ook weer gezamenlijke  
activiteiten worden georganiseerd. Deze week hebben we een mooi feestje 
gevierd vanwege de opening van het nieuwe schoolplein. Ook gaan we op 14 
april weer een Paasviering organiseren en op woensdag 6 april doen we mee 
met de Grote Rekendag. In deze nieuwsbrief meer informatie over deze zaken. 
 
Daarnaast zijn we ook al weer volop aan de slag met de voorbereidingen voor 
het nieuwe schooljaar. Inmiddels is het vakantierooster 2022-2023 vastgesteld 
door de GMR van INOS. Dit rooster staat in de nieuwsbrief en ook al op de 
schoolapp. De planning van studiedagen volgt later. 
 
Ook zijn we binnen de school natuurlijk continu bezig met onze  
schoolontwikkeling. Op dit moment buigen wij ons onder meer over een  
nieuwe rekenmethode die in het nieuwe schooljaar in gebruik genomen zal 
worden. In de volgende nieuwsbrief daarover meer informatie. 
 
De leerlingen van de groepen 8 zijn aan de laatste maanden op Sinte Maerte 
begonnen. Het lijkt erop dat alle activiteiten deze keer niet beïnvloed gaan 
worden door allerlei richtlijnen. Volgende week gaat men 4 dagen op  
schoolkamp. We wensen leerlingen en begeleidingsteam veel plezier in Loon 
op Zand. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim van Dun 
Directeur 



OPENING GROENE SCHOOLPLEIN 
 
Op woensdag 23 maart hebben we het 
nieuwe groene schoolplein feestelijk  
geopend. Dit gebeurde op het zgn.  
Doelenplein, maar ook het Kerkplein is 
natuurlijk helemaal vernieuwd.  
De kinderen waren veelal verkleed in het 
thema ‘natuur/groen/lente’. Dit zag er 
erg kleurrijk uit. De twee jarigen op deze 
dag en hulpouder en kartrekker Jack van 
Haperen voerden de officiële  
openingshandeling uit, het inwerking 
stellen van de waterpomp. Met deze 
pomp wordt bodemwater omhoog  
gepompt en dat levert natuurlijk veel 
(leerzaam) speelplezier op! 
 
Op Sinte Maerte zal de komende jaren 
steeds meer aandacht gegeven worden 
aan natuuronderwijs en duurzaamheid. 
Dit is ook een thema in het nieuwe 
Koersplan van ons bestuur INOS. Het 
nieuwe groene schoolplein is daar al een 
goed voorbeeld van. Ook wordt op dit 
moment in de groepen 1 t/m 3 het  
werken met schooltuintjes nieuw leven 
in geblazen. Natuurlijk bieden de nieuwe 
schoolpleinen ook volop mogelijkheden 
om lekker te klimmen, te klauteren, te  
rennen, te voetballen en nog veel meer. 
 
Ter gelegenheid van de opening kregen 

alle groepen een toepasselijk cadeau. De 

groepen 1 t/m 4 potjes met een  

vergrootglas om te gebruiken bij het  

ontdekkend leren in de natuur. De groe-

pen 5 t/m 8 kregen attributen om een 

soort weerstation te maken. 

AGENDA 
MAART 
28 tm 31 Kamp grp 8 
31 Theoretisch verkeersexamen grp 7 
31 Fietsenkeuring grp 7 
 

APRIL 
08 Studiedag  
14 Paasviering  
15 Goede Vrijdag— vrije dag grp 1 tm 8 
18 2e Paasdag— vrije dag grp 1 tm 8 
20—22 Centrale Eindtoets grp 8 
21 MR vergadering  
25 apr—06 mei Meivakantie 
 

AANMELDEN BROERTJE/ZUSJE 
 
Op dit moment zijn we nog steeds bezig 
met de voorbereidingen voor het  
nieuwe schooljaar. Daarbij is het van  
belang dat we op tijd weten hoeveel  
kinderen we kunnen verwachten. Hierbij 
voor de zekerheid de oproep om  
broertjes/zusjes die in het nieuwe 
schooljaar 2022-2023 4 jaar worden aan 
te melden, voor het geval dit nog niet 
gedaan is. Het aantal aanmeldingen is op 
dit moment weer hoog en anders  
kunnen wij niet garanderen dat broertjes 
en zusjes worden aangenomen. U kunt 
bij de administratie een  
aanmeldformulier opvragen.  
 
 
 
  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



MATERIAAL GEVRAAGD!! 
 

Voor de kleuterbouw zoeken wij nog een  
aantal materialen voor in de hal: 

 Hamers 

 Nijptang 

 Spijkers (normaal formaat) 

 Hout voor de timmertafel 

 Bierdopjes 

 Kunstbloemen 

 Bakstenen (voor de bouwhoek) 

        Hiervoor graag eerst contact  

        opnemen met juf Céline of  

        juf Babette 

 

PAASVIERING  
 
Op donderdag 14 april vieren we Pasen 
op school. We mogen op deze dag  
allemaal een bezoekje brengen aan de 
Sint Martinuskerk. Daar wordt ons in  
samengestelde groepen het paasverhaal 
"Opa Knoest vertelt het Paasverhaal"  
van Anneke Wind voorgelezen.  
In het prentenboek wordt op een  
kindvriendelijke manier het Paasverhaal  
verteld waarbij stil wordt gestaan bij het 
laatste avondmaal en de heropstanding 
van Jezus.  
Terug in de klas zal iedere groep een  
eigen invulling geven aan deze dag en 
krijgen de kinderen allemaal een lekkere 
verrassing.  
 
 
 
 

BIBLIOTHEEKHULP KLEUTERS 
 
Donderdag 9.00 uur - 10.30 uur 
 
Wij beschikken op onze school over een 
geweldige bibliotheek en alle kinderen 
mogen daar boeken lenen.  
De kinderen van groep 1-2 kunnen dit 
nog niet zelfstandig. 
 
Daarom zijn we op zoek naar ouders, 
opa’s oma’s, vrijwilligers die op  
donderdagochtend van 9.00 tot 10.30u 
steeds met een klein groepje kleuters 
boeken wil zoeken. 
 
We hopen op veel aanmeldingen, zodat 
we een rooster kunnen maken en u om 
de 2-3 weken aan de beurt bent 
 
Mocht u belangstelling hebben dan kunt 
u mailen naar 
 
jolande.vannijnanten@inos.nl 
 
leerkracht groep 1-2 B 

mailto:jolande.vannijnanten@inos.nl


VAKANTIEROOSTER 2022—2023 
 
Herfstvakantie  
24 tm 28 oktober 2022 
Kerstvakantie  
26 december 2022 tm 06 januari 2023 
Carnavalsvakantie 
20 tm 24 februari 2023 
Meivakantie 
24 april tm 05 mei 2023 
Zomervakantie  
17 juli tm 25 augustus 2023 
 

VRIJE DAGEN 2022—2023 
Goede Vrijdag   07 april 2023 
2e Paasdag   10 april 2023 
Hemelvaartsdag 18 mei 2023 
    19 mei 2023 
2e Pinksterdag   29 mei 2023 
 
Bovenstaande vakanties en vrije dagen 
zijn ook terug te vinden in de schoolapp 
bij de jaarkalender. 
 
Het overzicht van de studiedagen voor 
volgend schooljaar volgt nog. 

 
 

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 

 
GROTE REKENDAG 
 
Woensdag 6 april doet onze school mee 
met de grote rekendag. 
Alle kinderen gaan die ochtend rekenen 
met als thema (ge)bouwen. 
Om het extra aansprekend te maken  
mogen alle kinderen voor 3 april een foto 
meenemen van hun eigen huis. 
Ze mogen die foto meenemen of mailen 
aan de eigen leerkracht. 
Een hele ochtend rekenen!  
Heel bijzonder! 

 
Bijlage(n) nieuwsbrief: 
 Oproep GMR 
 
 

Volgende Nieuwsbrief: 

Donderdag  21 april 
 

mailto:kbssintemaerte_info@inos.nl

