
Uit de directiekamer  
 
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief vanuit de school. We kijken in deze editie  
uitgebreid terug op het landenproject en het afsluitende landenfeest. Mede door het  
fantastische weer was het een mooie feestelijke en actieve dag voor de kinderen. 
 
We gaan nu echt richting de zomervakantie. De voorbereidingen voor het nieuwe  
schooljaar liggen op schema. De ouders van de groepen 3 en 6 hebben gisteren, woensdag 
22 juni, informatie gekregen over de nieuwe samengestelde groepen. Op vrijdag 8 juli  
kunnen alle ouders de groepsverdeling voor schooljaar 2022-2023 verwachten. 
 
De extra gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gaan we opnieuw  
inzetten voor een extra groep 3 en groep 4. Normaal gesproken hebben we daar drie 
(grotere) groepen van, nu vormen we voor het tweede jaar twee extra groepen. Deze extra 
gelden, om mogelijke Corona achterstanden in te lopen, zijn incidenteel. U dient er  
rekening mee te houden dat in het volgende schooljaar de groepen weer groter zullen zijn. 
Hiermee zijn in het nieuwe schooljaar alle lokalen bezet. We voeren inmiddels een  
toelatingsbeleid en kunnen voor het nieuwe schooljaar helaas ook geen kinderen meer  
inschrijven. We gaan er vanuit dat alle broertjes/zusjes voor het volgende schooljaar zijn 
aangemeld. We hebben u al gevraagd broertjes/zusjes zo snel mogelijk in te schrijven voor 
de schooljaren daarna. 
 
De vacatures die we hadden binnen de school zijn allemaal ingevuld. Echter vorige week is 
bekend geworden dat juf Inge een uitdaging heeft gevonden op een SBO school in  
Oosterhout. Zij gaat ons helaas verlaten, vandaar dat er nu nog een vacature ingevuld 
moet worden in groep 8.  
 
Op 30 juni en 4 juli zijn de oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 7. U heeft daar al  
informatie over gekregen. U kunt zich via Schoolgesprek tot zondag 26 juni  20.00 uur  
inschrijven voor de gesprekken. De gesprekken zijn fysiek op school. Alleen in de groepen 7 
sluiten deze keer de kinderen aan bij de gesprekken. 
 
 
Wim van Dun 
Directeur 



En zo ging iedereen aan de slag met hun 
eigen onderzoeksvraag. Wat een  
gemotiveerde kinderen zagen we tijdens 
dit project. Een groepje kinderen wilde 
weten wat voor muziek er op Curaçao 
gespeeld werd. Een ander groepje ging 
uitzoeken hoe het komt dat er geen  
zomer en winter is op Curaçao. Weer  
anderen waren meer geïnteresseerd in 
de dieren die daar leven. En dan namen 
we natuurlijk geen genoegen met alleen 
een lijstje met dierennamen. We gingen 
dan ook uitzoeken waarom die dieren 
juist daar leven. 
Natuurlijk moest er aan het einde van 
die weken iets gepresenteerd worden. 
We zagen mooie dingen voorbij komen. 
Hele maquettes van eilanden, de  
heerlijkste gerechten kregen we te eten.  
Powerpoints, lessen Papiamento, noem 
maar op. Heerlijk om te zien hoe  
fanatiek de kinderen in het project  
doken. 

AGENDA 
JUNI/JULI 
30 oudergesprekken 
04 oudergesprekken 
13 MR vergadering  
22 vanaf 12.00u vrij grp 1 t/m 8 
25 tm 02 sep vakantie 
 

Zeer geslaagd landenproject en 
landenfeest 
 
kick-off ontdekkend leren:  
het landenproject 
 
Hoe maak je kinderen nieuwsgierig voor 
een onderwerp? Hoe betrekken we  
kinderen meer van hun eigen leerpro-
ces? Wat is nu eigenlijk ontdekkend le-
ren? Een week voor de start van het  
landenproject zijn dit wat vragen waar 
we als team op een studiedag mee aan 
de slag zijn gegaan. Als we kinderen  
namelijk zo nieuwsgierig kunnen maken 
over een onderwerp, dat ze zelf met  
allerlei vragen komen, zullen ze extra  
gemotiveerd zijn om daar de antwoor-
den op te vinden.  
Een rugzak vol met spullen uit Curaçao: 
Van instrumenten tot een  
indianenmasker. Maar ook een foto van 
Willem-Alexander. Wat doet die daar 
nou in? Vraagtekens in de ogen van de  
kinderen. Dit willen we uit gaan zoeken!  

 
 
 

 

 



En dan... afsluiten met een feestje 
 
En daarna waren we toe aan een feestje! 
Op 15 juni verzamelden we alle kinderen 
op het kerkplein voor de spectaculaire 
opening. Compleet met doedelzakken, 
bongo's, meneer Marc op didgeridoo en 
een vlaggenparade waarbij alle landen 
voorbij kwamen die de klassen 
+uitgekozen hadden, werden de kinderen 
klaargestoomd om op wereldreis te gaan. 
Na de opening waaiden alle kinderen uit 
naar de verschillende bestemmingen. 
+Zo ging de bovenbouw onder andere 
cocktails maken en een jungle-tocht 
+houden op het potterbakkersveld. De 
middenbouw ging op de Dorpswei 
+ringsteken, iglo's bouwen en jeu de 
boulen. Voor de onderbouw stonden de 
twee schoolpleinen vol met spelletjes 
+zoals de bibberspiraal, eierrace en 
+konden ze prachtig geschminkt worden. 
En wat boften we met het weer!  
De frisse appels (gesponsord door  
Aartsen Fruit Kids Foundation) en ijsjes 
(gesponsord door de Jumbo) gingen er 
dan ook wel in! Mede dankzij de hulp 
van de vele hulpouders was het een zeer 
geslaagd schoolfeest. Na het bezoeken 
van al deze landen kijken we nu al  
helemaal uit naar de vakantie! 
 

 

 
 

 
 

 

 

E-Waste Race  
Onze school doet samen met 7 andere 
scholen in Breda mee aan de E-Waste  
race. Dit is goed voor het milieu, omdat 
het veel grondstoffen bespaart en het 
minder afval veroorzaakt. Het is beter als 
het naar een verwerkingsbedrijven gaat 
omdat die het afval het beste kunnen   
verwerken. Als we al het elektronisch  
afval gewoon bij het restafval gooien, 
komt er veel meer afval en moeten we 
op een andere manier aan grondstoffen 
komen. Dit afval wordt vaak gedumpt in 
ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld in  
Angola of Bangladesh. Daar wordt het 
verbrand, maar dat is natuurlijk  
hartstikke slecht voor het milieu. 
We kunnen het beter gescheiden  
houden, want dan wordt het vanzelf een 
keer naar de milieustraat gebracht. 
Wij als Sinte Maerte gaan daarbij helpen. 
Na een gastles zijn we aan de slag gegaan 
om zoveel mogelijk oude apparaten in te 
zamelen. 
Op de site van de E-Waste race (https://
ewasterace.nl/items)  kunt u uw spullen 
aanmelden en ze mee naar school  
nemen. Geef ze dan af bij een van de 
groepen zeven. Die doen het in kliko´s. Of 
we komen ze ophalen. 
 

Namens de groepen 7. Lotte 7c 
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Gebruik smartwacth 
We zien op school steeds meer  
leerlingen verschijnen met een  
smartwatch. We begrijpen dat een 
smartwatch een handig  
communicatiemiddel is tussen u en uw 
kind, zeker wanneer hij/ zij nog niet toe 
is aan een mobiele telefoon.  
Wat we echter ook opmerken is dat er 
onder schooltijd regelmatig berichtjes 
gestuurd worden door ouders. Kinderen 
willen daar dan graag op reageren, wat 
niet altijd kan omdat ze in de les zitten 
en dit zorgt voor onrust. Op school  
hanteren we de afspraak dat telefoons 
bij binnenkomst uitgezet worden en  
ingeleverd bij de leerkracht. Dat is met 
een smartwatch ingewikkelder omdat dit 
ook een horloge is. Toch willen we u er 
attent op maken dat de afspraken  
rondom telefoongebruik én smartwacht 
gebruik gelijk zijn. Onder schooltijd  
mogen leerlingen geen berichten  
versturen. Aan ouders willen we vragen 
zich steeds bewust te zijn van het tijdstip 
waarom er een bericht verzonden wordt 
en of het echt nodig is dat dit gedaan 
wordt.  Kan het ook wachten tot 14.30 
uur? Dan heel graag. 
 

Bijlage(n) nieuwsbrief: 
*SKIP spektakeldag  
 
 

Volgende Nieuwsbrief: 

Donderdag 20 juli  

Studiedagen 2022-2023 
27 september 
31 oktober 
19 januari 
27 januari 
26 mei 
12 juni 
 

Schoolvakanties 2022-2023 
Herfstvakantie  24 t/m 28 oktober  
Kerstvakantie  26 dec t/m 06 januari 
Carnavalsvakantie 20 t/ 24 februari 
Meivakantie  24 april t/m 05 mei 
Zomervakantie  17 juli t/m 17 augustus 
 

Vrije dagen 2022-2023 
Goede Vrijdag  07 april 
2e Paasdag  10 april 
Hemelvaartsdag 18-19 mei  
2e Pinksterdag  29 mei 
 

Kinderkoor Meertenzangertjes  
Dinsdagavond 28 juni en 06 september 
zijn er open repetities voor het  
kinderkoor in de kerk. 
Voor meer informatie kunt u mailen 
naar: info@jkpbreda.nl  
 

Gevonden spullen  
 
De kast met de gevonden spullen ligt 
richting einde van 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 
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