
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. 
 
Deze week voor de meivakantie hebben we al heerlijk kunnen genieten van lekker voorjaarsweer. 
Fantastisch om dan lekker te kunnen spelen op onze nieuwe schoolpleinen. We zien daarbij dat de 
waterpomp echt een voltreffer is. Wat zijn de kinderen heerlijk aan het modderen en graven. De 
speciale schoonloopmatten bij de ingangen van de school zijn erg belangrijk om het zand zoveel 
mogelijk buiten te houden.  
 
We kunnen inmiddels terugkijken op een gezellige Paasviering en de Grote Rekendag heeft veel 
kinderen op een andere manier aan het rekenen gezet. Via Klassenboek heeft u daar ongetwijfeld 
vanuit de groepen het een en ander over meegekregen. 
 
De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn in volle gang. Het formatieplan, welke  
leerkracht gaat welke groep begeleiden, is gelukkig bijna klaar. De vacatures die daarbij ontstaan 
op onze school, worden samen met alle andere vacatures binnen INOS, deze week op een speciale 
website van ons bestuur gepubliceerd. 
 
Helaas hebben we deze week afscheid genomen van juf Nancy uit groep 7. Zij heeft besloten om 
per 1 mei ontslag te nemen en zodoende ruimte te krijgen voor een andere invulling van haar tijd. 
We bedanken Nancy voor haar inzet voor Sinte Maerte in de afgelopen 25 jaar. Op 18 juni staan we 
als team met een feestje nog stil bij haar jubileum/afscheid. Daarbij worden nog meer jubilarissen 
in het zonnetje gezet. De vacature ontstaan met het vertrek van juf Nancy vervullen we intern tot 
aan de zomervakantie. 
 
In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over ons aannamebeleid de komende jaren. We kunnen  
helaas niet meer alle leerlingen inschrijven die naar onze school willen komen. We moeten het  
gewoon doen met de ruimte die we nu ter beschikking hebben. Binnen de gemeente is uitbreiden 
van scholen geen optie meer. Zoveel mogelijk kinderen moeten binnen de eigen wijk/
voedingsgebied naar school is de doelstelling. 
 
Morgen nog de Koningsspelen en dan gaan we genieten van de meivakantie. Ik wens iedereen  
namens het team heel veel plezier bij alles wat ondernomen gaat worden de komende 2 weken. 
We zien de kinderen graag weer terug op maandag 9 mei. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim van Dun 
Directeur 



AANMELDINGEN  
 
Het aantal aanmeldingen blijft op Kbs 
Sinte Maerte hoog. We zijn de afgelopen 
maanden tot de conclusie gekomen dat 
het aantal aanmeldingen hoger is dan 
het aantal kinderen die wij in de  
onderbouw kunnen plaatsen. Hierdoor 
kunnen we niet alle kinderen aannemen 
en zijn wij genoodzaakt om met een 
wachtlijst te gaan werken.  
 
Broertjes en zusjes hebben uiteraard  
altijd voorrang op Kbs Sinte Maerte. 
Maar omdat wij niet altijd zicht hebben 
op de broertjes en zusjes is het van  
essentieel belang dat zij tijdig worden 
aangemeld. Het liefst rond de tweede 
verjaardag. Zo kunnen wij ervoor zorgen 
dat er voldoende plek is en de groepen 
niet te groot worden.  
We gaan ervan uit dat alle broertjes en 
zusjes voor schooljaar 22/23 al zijn  
aangemeld.  
 

GEVONDEN SPULLEN  
 
De kast met de gevonden spullen ligt zo 
halverwege het schooljaar enorm vol. 
Is uw zoon/dochter iets kwijt? 
Loop even binnen bij de administratie of 
neem contact op via onderstaand  
mailadres : 
kbssintemaerte_info@inos.nl 

AGENDA 
APRIL /MEI 
25 apr—06 mei Meivakantie 
Entreetoets groep 7 
17 Studiedag 
19—20 Schoolfotograaf 
20 Praktisch Verkeersexamen 
26 Hemelvaartsdag  
27 Vrije dag grp 1 tm 8 
31 MR vergadering 
 

SCHOOLFOTOGRAAF 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Na de meivakantie komt Schoolfotograaf 
Kiek jullie kinderen weer op de foto 
zetten. Op donderdag 19 mei worden de 
pasfoto's gemaakt, en de broertjes-
zusjesfoto's. Dit gebeurt onder  
schooltijd, alleen broertjes en zusjes die 
op de Sinte Maerte zitten gaan samen op 
de foto. Op vrijdag 20 mei worden de 
groepsfoto's gemaakt. Op de site van de 
fotograaf vindt u informatie over het  
bestellen van de foto's en nog wat  
handige tips! 
 
https://kiekschoolfoto.nl/ouders/ 
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BEDANKT VANUIT GROEP 1-2!! 
 
Heel erg bedankt voor alle materialen die 
we hebben mogen ontvangen van  
ouders, opa's en oma's.  
We zijn er enorm blij mee, onze  
kleuterhal begint steeds meer vorm te 
krijgen.  
Een speciaal bedankje voor 'De goede 
bouw', zij hebben enorm veel  
materiaal geleverd zodat de kinderen 
straks als echte klussers aan de slag  
kunnen! 
Na de vakantie gaan we de hal verder 
aankleden en nemen we hem langzaam 
in gebruik. 
Er staat nu al een timmertafel, een kapla 
hoek, een lichtatelier en een bouwhoek 
met echte stenen, tapijttegels en  
grasmatten. 
Er komt nog een grote themahoek en 
een rust/fijne motoriek hoek. 
De klassen kunnen hier straks op  
verschillende momenten in de week  
gebruik van gaan maken! 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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: 
*avondvierdaagse Princenhage  
 

Volgende Nieuwsbrief: 

Donderdag  19 mei 
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