
Uit de directiekamer: 
  
Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van het schooljaar. We kijken terug op toch wel 
weer een bijzonder schooljaar. Ook gedurende dit jaar werden we weer geconfronteerd 
met allerlei Corona maatregelen. Gelukkig hebben we het uiteindelijk op een redelijk  
normale manier kunnen afsluiten. De schoolreisjes konden gelukkig doorgaan en we  
hebben ook weer een gezamenlijk Landenfeest kunnen organiseren. Ook de kinderen van 
groep 8 hebben gelukkig alle afsluitende activiteiten kunnen beleven met elkaar. Met  
vrolijke gezichten hebben ze gisteren de deur van de basisschool achter zich  
dichtgetrokken. 
 
Ondanks de Corona beperkingen denk ik dat we toch kunnen spreken over een fijn  
schooljaar. Door een goede samenwerking tussen ouders en team van de school hebben 
de kinderen veel geleerd en veel beleefd. Nogmaals, namens het team, alle ouders  
bedankt voor de hulp en betrokkenheid in dit schooljaar. 
 
We nemen deze week afscheid van juf Monique en juf Inge. Monique gaat na een lange 
carrière in het onderwijs genieten van haar welverdiend pensioen. Juf Inge heeft een  
nieuwe uitdaging gevonden op het SBO in Oosterhout. We bedanken hen voor alles wat ze 
voor de kinderen van de Sinte Maerte hebben gedaan. 
 
Ook nemen we afscheid van collega ’s die wat korter gewerkt hebben op onze school. Dit 
zijn juf Sharona en juf Maria. Sharona heeft een nieuwe uitdaging gevonden op een school 
in Oud-Gastel en Maria gaat weer vervangende taken uitvoeren op andere scholen. Heel 
erg bedankt voor jullie inzet en veel succes op de nieuwe school/scholen. 
 
In de speciale brief over de groepsverdeling van vorige week heeft u kunnen lezen welke 
nieuwe leerkrachten we allemaal weer mogen verwelkomen. Gelukkig zijn alle plaatsen 
weer bezet voor het nieuwe schooljaar. In deze nieuwsbrief staat ook nog een overzicht 
met alle teamleden met anderen taken en functies. 
 
Nu is het bijna tijd voor een welverdiende vakantie. Morgen, vrijdag 22 juli,  om 12.00 uur 
begint de zomervakantie! Ik wens iedereen een hele fijne tijd. We zien jullie weer terug op 
maandag 5 september. 
 
Wim van Dun 
Directeur 



INFORMATIEAVOND 
Hierover ontvangt u informatie in de 
week na de vakantie. 
Tijdens de informatieavond zullen de  
gevonden voorwerpen uitgestald liggen. 
Wat overblijft geven wij weg aan een 
goed doel. 

 
Aanmeldingen broertjes/zusjes 
Voor komend schooljaar 2022/2023  
hebben wij op dit moment een  
wachtlijst. We zien dat de aanmeldingen 
voor het schooljaar daarna 2023/2024 
ook al aardig oplopen.  
Om broertjes en zusjes een plek te  
garanderen voor het schooljaar 
2023/2024 willen wij u vragen om deze 
kinderen zo snel mogelijk na de  
zomervakantie aan te melden.  
Het aanmeldformulier is direct na de  
zomervakantie op te halen.  
 
Dank u wel alvast.  
 
 

 

AGENDA 
JULI/AUGUSTUS  
22 vanaf 12.00u vrij grp 1 t/m 8 
25 tm 02 sep vakantie 

SEPTEMBER 
20 informatieavond 
27 studiedag  
 

GEZOCHT: Hulpouders voor de 
schoolbibliotheek 
De werkgroep bibliotheek is dringend op 
zoek naar ouders/grootouders die ons 
bibliotheekteam komen versterken.  
De bibliotheek is iedere dag geopend 
(ma, di, do, vr 13.15-14.15 uur,  
wo 11.15-12.15 uur).  
De bibliotheek-ouders zorgen voor het 
innemen en uitlenen van de boeken  
van/aan de kinderen. Indien nodig,  
helpen de ouders de kinderen bij het  
uitzoeken van boeken op het juiste lees-
niveau. 
 
Kunt u 1 dag in de week of 1 dag in de 2 
weken helpen, mail dan naar:  
kbssintemaerte.bibliotheek@inos.nl 
Ook voor meer informatie kunt u mailen 
naar bovenstaand e-mail adres. 
 
We hopen op veel aanmeldingen! 
Werkgroep bibliotheek 
 

 
 
 
 
 

mailto:kbssintemaerte.bibliotheek@inos.nl


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 25 augustus 
 

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

 
Bovenstaand is ook terug te vinden op 
onze website of in de schoolapp 

 

 

 
Bijlage(n) nieuwsbrief: 
*SKIP  
*informatie formatie 
 

Volgende Nieuwsbrief: 

Donderdag 29 september 
 
 
 
 
 
 
 
HET TEAM  
VAN SINTE MAERTE 
WENST IEDEREEN EEN  
FIJNE ZOMERVAKANTIE! 
 
 
 
 


