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(nr. 2 zal verschijnen op 6 september 2018) 

 

 

BESTE ALLEMAAL 
Een nieuw schooljaar is gestart. De school heeft een fris likje verf gekregen en de eerste dagen 
na de zomervakantie zijn alweer voorbij. Het was voor velen even wennen, maar zin om te 
starten hadden we allemaal. 
Ik hoop dat u allen heeft mogen genieten en uitgerust bent gestart! 
Schooljaar 2018/2019 zal ook voor onze school hopelijk weer een prachtig jaar worden. 

 
We gaan onze Vreedzame school nieuw leven 
inblazen en opfrissen; zo zijn en blijven we 
vreedzaam en gaan we op een prettige manier met 
elkaar om. 
 

We gaan verder met ‘leren-leren; meer gepersonaliseerd leren, met als 
middel  o.a. onze chromebooks met het programma 
‘Junior Einstein’ als ondersteuning. Dit in een krachtige 
en uitdagende leeromgeving. Hierbij helpen onze 
‘monstertjes’ leerlingen diverse vaardigheden te 
ontwikkelen en in te zetten. 
 
Ook zullen we uw bijdrage, kennis en hulp weer hard 
nodig hebben; bij het vormgeven van activiteiten en als 
partner van onze school. 

  
We passen de werkvormen van ‘Slim Plan’ 
(coöperatieve werkvormen) toe, om zo onze 
leerlingen actief en betrokken te laten zijn bij ons 
onderwijs. We werken doelgericht en zijn alert op onze interne 

                                  en externe communicatie.  
 



          Schoolbieb 
We hebben afgelopen twee jaar veel aandacht aan ons technisch 
leesonderwijs besteed. We willen u dan ook met trots laten weten 
dat we dit jaar een echte schoolbieb krijgen. Kinderen kunnen dan 
op school boeken lenen en lekker lezen. Deze bieb komt in de aula. 
U hoort er binnenkort meer over.  
 
Vriendelijke groeten, Maaike Nieuwenhuis 
directeur 

 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
Na zes weken heerlijk vakantie te hebben gevierd zijn we weer vol enthousiasme gestart in 
onze kleutergroepen. Er zijn een heel aantal nieuwe kinderen in beide groepen erbij gekomen. 
Welkom allemaal en veel plezier gewenst op onze school. 

Het was voor sommige kinderen wel weer even wennen( en voor de juffen ook wel eventjes.) 

We hebben weer lekker gewerkt en gespeeld samen. De eerste twee weken hebben we nog 
geen echt thema. Lekker even wennen aan elkaar, regels en afspraken met elkaar maken, 
enz.. 

Deze week hebben we onze verjaardagskalender gemaakt voor dit schooljaar. Leuk! 

Morgen lekker spelen in de speeltuin met z'n allen. Een heerlijk begin van het nieuwe 
schooljaar.  

Juf Mandy is op maandag en dinsdag in groep 1-2A en op woensdag in groep 1-2B om juf 
Marloes voor zolang dit nodig is te ondersteunen.  

We gaan er samen weer een speels en leerzaam schooljaar van maken. 

Heb je vragen of wat dan ook?....Loop na schooltijd gewoon even binnen. 

Groetjes, de kleuterjuffen. 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4 
Wat een fijne start! Het was voor veel kinderen best een beetje spannend maar toch ook heel 
leuk! We zitten met 30 kinderen in de groep maar gelukkig krijgen we hulp van juf Sabine en juf 
Ellen. 

Op maandag- dinsdag- en donderdagmorgen gaan de kinderen van groep 4 met juf Sabine in 
de aula werken. Ook komt zij op maandag- en donderdagmiddag anderhalf uur ondersteunen. 
Op woensdag en vrijdag komt Ellen Postma na de pauze ondersteunen. Ellen is 
onderwijsassistente en biedt in de klas extra hulp. Op woensdag en vrijdag gaan twee groepjes 
kinderen van groep 3 een uurtje spelen en werken in de kleutergroepen.  

Deze week zijn we vooral bezig geweest met de groepsvorming. Hoe kunnen we het 
allemaal fijn hebben in de klas? Wat zijn de belangrijkste afspraken? Hoe kun je fijn 
samenwerken?  



Na deze week zijn we al wat meer gewend en gaan we er samen voor zorgen dat we een heel 
fijn en leerzaam schooljaar gaan krijgen. Loop gerust eens binnen! 

Groetjes Tineke, Sabine, Ellen en Ine 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6 
Algemeen  
Na 6 weken mochten we eindelijk weer beginnen. Best spannend voor ons allemaal!  
We hebben een fijne start gemaakt. We leren elkaar steeds beter kennen door onze gemaakte 
tekening over hobby's en favoriete eten, kleding of sport.  
 
Baby nieuws 
Waarschijnlijk heeft u het nieuws al gehoord van uw kind maar ik ben in blijde verwachting van 
ons eerste kindje. Dat betekent dat ik hopelijk tot half februari kan doorwerken. Daarna zal een 
vervanger/vervangster de groep overnemen. Mocht ik hier meer over weten dan hoort u het 
uiteraard ook! 
 
Gym 
Wil iedereen zorgen voor passende gymkleding en gymschoenen? Dan kunnen de kinderen 
nog beter bewegen! 
 
Leren leren 
Deze week en volgende week staat het monstertje: Moni, centraal in de groep. Moni kijkt of 
alles goed gaat. Kenmerken van Moni zijn: 

 Hij voert zijn planning uit.  
 Hij kijkt tijdens een opdracht of hij het nog begrijpt en vraagt om hulp als dat nodig is.  
 Hij stelt zichzelf, tijdens het leren, vragen over hoe het gaat.  
 Hij gaat bij zichzelf na of hij nog betrokken is en stelt zichzelf hierin bij.  

Groetjes, juf Masha 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8 
Na een fijne vakantie zijn we weer fris gestart met groep 7-8! 
 
We hebben een nieuwe leerling in de klas; Hannah Bierens. We wensen haar een hele fijne tijd 
bij ons op school! 
 
Op woensdag hebben de kinderen gym. Denk aan de gymspullen en een elastiek voor in de 
haren indien langere haren. Ook is het de bedoeling dat er geen sierraden gedragen worden 
tijdens de gym. Armbandjes die niet af kunnen graag bedekken met een polsbandje in verband 
met de veiligheid. Er hoeft niet gedoucht te worden, dit mag wel indien gewenst. 
 
De huiswerkmappen zijn klaar voor gebruik. De planning van het huiswerk staat via google 
classroom klaar in de agenda's van de kinderen. Hier geven we jullie graag meer uitleg over 
tijdens de informatieavond. 
 
We gaan er samen een leerzaam & gezellig schooljaar van maken! 
 
 
 
 



SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 

KENNISMAKINGSGESPREKKEN 

Beste ouders, verzorgers, 

In het begin van het schooljaar zullen er kennismakingsgesprekken gaan plaatsvinden in de 
week van 3 t/m 7 september. De gesprekken hebben als doel elkaar beter te leren kennen en 
om informatie over uw kind te delen. Wat is belangrijk voor de leerkracht om te weten over uw 
kind? 

Hoe kan de leerkracht uw kind het beste begeleiden? De gesprekken zijn facultatief en vinden 
na schooltijd plaats. Er zullen hiervoor inschrijflijsten in de gang worden gehangen zodat u zelf 
kunt inschrijven (vanaf 27-08 t/m 31-08). 

Na het eerste rapport  (4  februari) vinden de verplichte oudergesprekken plaats in de week van 
11 t/m 15 februari. Hierin worden de sociaal-emotionele ontwikkeling, rapport en cito toetsen 
besproken. 

Het tweede rapport krijgen de kinderen op maandag 17 juni. Hierna zullen de, eveneens 
facultatieve, oudergesprekken plaatsvinden in de week  van 24 t/m 28 juni waarin ook weer de 
sociaal-emotionele ontwikkeling, rapport en cito toetsen worden besproken. 
Voor beide oudergesprekken kunt u ook weer zelf inschrijven. 

AANWEZIGHEID MAAIKE (CLUSTERDIRECTEUR) 
Hieronder kunt u zien op welke dagen (mits ik geen andere afspraken heb) ik aanwezig ben: 
 

Agnetendal St. Martinus Flexibel 

Maandagochtend Maandagmiddag  

Dinsdagmiddag  Dinsdagochtend 
(werkzaamheden Skozok) 

  Woensdag 

Donderdagmiddag Donderdagochtend  

Vrijdagochtend Vrijdagmiddag  

 
In de praktijk kan het zijn dat ik onverhoopt op de betreffende dag niet op locatie ben ivm 
andere afspraken. Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken ? U kunt me ook mailen: 
mnieuwenhuis@skozok.nl. Ik zal vervolgens contact met u opnemen. 

 

WIJZIGING STUDIEDAG 
Graag uw aandacht voor het volgende. 
 
In het laatste Bruggetje van afgelopen schooljaar (nr.21 d.d. 28-06-2018) werd het 
vakantierooster met vrije dagen voor het nieuwe schooljaar vermeld. Hier heeft echter een 
wijziging in plaatsgevonden; studiedag 16 april wordt gewijzigd in 9 april!! 
De juiste versie van het vakantierooster met vrije dagen staat inmiddels op onze website onder 
het kopje “voor ouders”. 
 

https://www.martinusdommelen.nl/kalender/
mailto:mnieuwenhuis@skozok.nl


WIJZIGING IN ACTIVITEITENLIJST 

Deze week heeft u de activiteitenlijst meegekregen waarin u kunt aangeven of u eventueel kunt 
helpen bij een activiteit. Helaas staan er foutieve data bij de sportdagen. De juiste data moeten 
zijn; 

- Sportdag groep 3-4; woensdag 22 mei (ipv 23 mei) 
- Sportdag groep 5-6; donderdag 23 mei (ipv 24 mei) 
- Sportdag groep 7-8; vrijdag 24 mei (ipv 25 mei) 

 
Excuses voor het ongemak! 

CREATIEVE CHICKS GEZOCHT 

Meiden van groep 6 en 7 opgelet!  

Technika 10 is voor het nieuwe seizoen op zoek naar een aantal stoere 
chicks die graag creatief bezig zijn! Zelf een sieradendoos in elkaar 
timmeren, leren hoe je badzout en shampoo kan maken of een werkstukje 
maken met zonnecellen of eigen app of animatie. Het zijn allemaal 
voorbeelden van dingen die je kunt leren bij Technika 10.  

Zit je in groep 6 of 7 en ben jij een stoere en creatieve chick? Geef je dan 
snel op via de website: www.technika10valkenswaard.nl. Er zijn nog 
plaatsen vrij, maar wacht niet te lang want VOL = VOL. 

 

WERE DI KIDS EN JUNIOR ACADEMY 

Heeft u al wel eens gehoord van de Were Di Kids Academy of de Were Di Junior Academy? 
Dit naschools sport- en cultuuraanbod is voor alle groepen 3 t/m 8 van de basisscholen. De 
Kids Academy is voor alle kinderen van groep 3 t/m 5 en de Junior Academy is voor alle 
kinderen van groep 6 t/m 8. De Academy bestaat uit een gaaf aanbod van workshops die uw 
kind(eren) kunnen bijwonen tegen een scherp tarief. Van snowboarden tot taarten bakken: het 
is allemaal mogelijk binnen de Academy! 
 
De Academy is een samenwerking 
tussen de gemeente Valkenswaard, 
gemeente Heeze-Leende en 
scholengemeenschap Were Di. Zij 
hebben de handen ineen geslagen om 
een super gaaf aanbod van 
verschillende sport- en cultuuractiviteiten 
samen te stellen waaraan uw kinderen 
kunnen deelnemen! 
In week 35 en 36 zullen de boekjes van 
de Kids en Junior Academy worden 
uitgedeeld aan alle kinderen van groep 3 
t/m 8 in gemeente Valkenswaard. 
 
Kunt u niet wachten en wilt u alvast weten wat het aanbod is? Dan verwijzen wij u graag door 
naar www.valkenswaard.nl/sport voor meer informatie. 
 

 

 

http://www.technika10valkensward.nl/
http://www.valkenswaard.nl/sport


ALLE KINDEREN DOEN MEE IN VALKENSWAARD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


