
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 hebben we weer een studiedag gehad. Natuurlijk hebben we ook deze dag 
weer gewerkt aan onze schoolontwikkeling en kwaliteitszorg. 
 
De onderbouw (groepen 1 en 2) is al het gehele schooljaar aan de slag met het traject 
‘doelgericht spelend leren’. Door de jaren heen hebben we heel wat kennis opgedaan en 
zijn er veel nieuwe collega ‘s in deze groepen bijgekomen. Sinds een aantal jaar werken we 
vanuit doelen in plaats vanuit methodes en zijn we ons meer gaan verdiepen in thematisch 
werken en uitdagende hoeken. Om dit alles goed op elkaar aan te laten sluiten hebben we 
ervoor gekozen om een traject te starten waarin we samen ons pedagogisch didactisch 
concept herschrijven tot een eenduidige visie op het kleuteronderwijs. Een externe  
adviseur begeleidt ons hier stap voor stap bij. De ouders van de groepen 1-2 zullen hier  
later meer informatie over krijgen. 
 
De midden- en bovenbouw (groepen 3 t/m 8) heeft zich afgelopen studiedag verder  
verdiept in de nieuwe rekenmethode Pluspunt die we in het nieuwe schooljaar in gebruik 
gaan nemen. Deze rekenmethode sluit beter aan bij onze hogere schoolambities en past 
ook goed bij onze visie. We gaan afscheid nemen van de digitale aanpak ‘Snappet’, maar 
daarvoor in de plaats komt een andere digitale leeromgeving. Meer informatie over deze 
nieuwe methode volgt later. Via deze link kunt al wat meer lezen over Pluspunt https://
www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/rekenen/pluspunt.htm 
 
Dit schooljaar werken we voor het eerst met het ‘andere schooltijden rooster’. De school 
heeft samen met het TSO team duidelijke afspraken vastgelegd in een draaiboek zie 
https://www.sintemaerte.nl/ouders/overblijven/ 
Een aantal keren per schooljaar evalueren we deze afspraken samen met het TSO team.  
Uit de laatste evaluatie is gebleken dat we de afspraken m.b.t het gebruik van het  
Pottenbakkersveldje en de wisseltijden tussen de verschillende shifts wat moesten  
aanscherpen. Tot aan de zomervakantie hebben we het TSO team ook uitgebreid met een 
sportcoach en er zijn diverse nieuwe materialen aangeschaft. 
 
Wim van Dun 
Directeur 
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Groep 3 thema “Kunst” 
De afgelopen weken hebben de groepen 
drie in circuitvorm gewerkt aan het  
thema 'Kunst'. Hun museum is hierdoor 
prachtig geworden met hun eigen  
kunstwerken. 

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 dat 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.  

AGENDA 
MEI / JUNI 
26 Hemelvaartsdag  
27 Vrije dag grp 1 tm 8 
06 2e Pinksterdag 
07 MR vergadering 
15 Landenfeest 
20 Studiedag grp 1 tm 8 
30 oudergesprekken 
04 juli oudergesprekken 
 

Schoolvoetbaltoernooi 
De kinderen van groep 7 en 8 hebben in 
de meivakantie meegedaan aan het 
schoolvoetbaltoernooi. 
We hebben helaas het toernooi niet  
gewonnen, maar het was een leuke en 
sportieve dag. 
 
 
 
 
 
 
 

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 

mailto:kbssintemaerte_info@inos.nl


Materiaal gezocht 
In de onderbouw zijn wij op zoek naar 
verschillende soort materialen om in de 
klas te gebruiken. Het gaat om  
onderstaande materialen. Hopelijk kunt 
u ons hierbij helpen. Mocht u in het bezig 
zijn van 1 of meer van onderstaande  
materialen en mogen wij die houden, 
mag u een mail sturen naar:  
babette.silva@inos.nl.  
Alvast heel erg bedankt namens het  
onderbouwteam. 
 
• houten kinderstoel voor pop 
• speelgoed strijkplank van hout 
• poppenwagen van hout 
• telefoon met toetsen, draad (en 

snoer) 
• senseo of waterkoker  
• kleinste maat babykleding 
• aankleedkussen en toebehoren baby  
• weegschaal (personenweegschaal en/

of keukenweegschaal)  
• kettingen, tassen, brillen 
• echte pannen (klein formaat, bijv. 

steelpan, kleine hapjespan) 
• volwassen schoenen (schoenen met 

hakken, herenschoenen) 
• 8x doeken (natuur tinten, ongeveer 3 

bij 3 m)  
• Verkleedkleding seizoenen: denk aan: 

pantoffels, colbert, nette jurk,  
• regenjas, winterjas, zomerjas, badjas, 

nette hoed 
• tegeltjes 
• puzzels 100 stukjes (compleet) 
• speelgoeddieren (zee, wild, boerderij) 
• barbies en barbiekleding  
 
 

• duplo (blokjes, grondplaten, grote/
kleine platen, dieren, poppetjes,  

     attributen) 
• lego 
• geschuurde planken voor in de  
      bouwhoek 
• kookboeken met plaatjes 
      passpiegel met haak voor aan de    
      muur (geen plakspiegel) 

 
Informatie huisvesting scholen INOS 

Ventilatie en het binnenklimaat is  
tegenwoordig een hot item binnen het 
onderwijs. Ons bestuur INOS heeft  
samen met de andere schoolbesturen en 
Breedsaam een integraal  
huisvestingsplan (IHP) gemaakt. Dit plan 
met de voorgenomen actiepunten voor 
de komende 8 jaren is ingediend bij de 
gemeente Breda. Voor de Sinte Maerte 
staat de eerstkomende 8 jaar geen  
grootschalige renovatie/verbouwing  
gepland. Of het moet zijn dat er na de 
plaatsing van CO2-meters in alle lokalen 
bijzondere zaken naar voren komen. In 
de bijlage alle informatie over dit plan. 
INOS heeft mij gevraagd ook de ouders te 
informeren over deze plannen. De MR is 
al geïnformeerd. 

 
Bijlage(n) nieuwsbrief: 
*SKIP zomerdisco  
*Huisvesting 
*Pinksterfeest Martinuskerk 
 

Volgende Nieuwsbrief: 

Donderdag  23 juni 
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