
 

 
 

 
 

NR. 10  11 januari 2018 

(nr. 11 zal verschijnen op 25 januari 2018) 

 

 

VOORWOORD
Beste allemaal, 
 
Een nieuw kalenderjaar is weer gestart. De eerste dagen na de 
Kerstvakantie zijn alweer voorbij. 
Ik hoop dat u allen heeft mogen genieten en uitgerust weer bent gestart! 
2018 zal ook voor onze school hopelijk weer een prachtig jaar worden. 

 
 
We gaan verder met ‘leren-leren; meer 
gepersonaliseerd leren, met als middel  o.a. onze 
chromebooks en het werken aan een krachtige en 
uitdagende leeromgeving.  
 

Ook zullen we uw bijdrage, kennis en hulp weer hard nodig hebben, niet 
alleen bij het vormgeven van activiteiten, maar ook als partner in bijv. het 
ouderpanel.  
 

We zullen binnen ons cluster Agnetendal/St. Martinus ons samen 
verdiepen in ‘Slim Plan’(coöperatieve werkvormen) en leerlijnen en 
interne en externe communicatie.  
 

We zijn trots op onze kinderen, leerkrachten, vrijwilligers, ouders en 
iedereen die betrokken is bij het onderwijs op onze school en 
hopen dat we samen onze kinderen, ‘onze sterren’  
ook in 2018 weer volop kunnen laten stralen! 
 
Vriendelijke groeten,  
  
Maaike Nieuwenhuis 
directeur 



JARIG 
11-01 Maud Noordman (gr. 5-6) 
19-01 Fleur Verbeek (gr. 5-6) 

 

 
 

PROFICIAT!! 

 

INSTROMERS 
 
Deze periode geen instromers! 

 
 

Heel veel plezier op onze school! 
 

 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
We zijn in allebei de groepen gestart met het thema TIJD. Eerst hebben we natuurlijk elkaar 

gelukkig nieuwjaar gewenst.  

Waar denk je aan als je het woordje TIJD hoort. Wat een leuke gesprekken komen er dan 

spontaan opgang: 

- Wat gebeurt er als je ergens te laat komt? Of juist te vroeg bent? 

- Op de kerkklok staan geen cijfers. Hoe kan je dan zien hoe laat het is? 

- Hoelang duurt een minuut? Wat kan je doen in een minuut? 

Op het digibord kunnen we een klok met wijzers naast een digitale klok laten zien.  Wat 

interessant vinden ze dat! Ze ontdekken van alles!  

Heel veel woorden komen er in de kring aanbod zoals vandaag, morgen, gisteren, een jaar, 

week, maand, seizoen, soorten klokken  e.d. 

 

Volgende week beginnen we bij groep 2 de citotoets af te nemen. Groep 1 leerlingen doen in 

juni mee 

 

Ruildag:  

Vrijdag 19 januari werkt juf Marloes in groep 1/2B  

Woensdag 24 januari werkt juf Tilly in groep 1/2B en juf Jenny in groep 1/2A 

 

In het algemene gedeelte in het Bruggetje staat nog informatie over het voorleesontbijt en de 

geplande schilders werkzaamheden wat belangrijk is om te weten. 

 

 



NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4 
De komende twee weken nemen we weer de cito toetsen af. Allemaal op tijd naar bed dus! 

Dinsdag zitten we een dagje in de aula, omdat er geschilderd wordt in onze gang. 
De leeskerstboom was een groot succes; fijn dat er zoveel kinderen gelezen hebben in de 
vakantie! 

De kinderen hebben weer nieuwe plaatsen gekregen in de klas. Zo kunnen ze weer eens met 

een ander kind samenwerken. Groep 3 heeft deze week het 2e rekenlab: Kraak de code. Ze 

moesten hierin zelf codes maken, een voorloper van programmeren. De komende weken gaan 

we hier nog mee verder en ook groep 4 mag hier mee aan de slag.  

 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6 
Na een heerlijke, fantastische en gezellige vakantie zijn we afgelopen maandag weer 

begonnen. Het ritme zat er al weer snel in! We hebben de afgelopen dagen al flink wat 

verhaaltjessommen geoefend en dictees afgenomen.  

 

Bright ideas challenge  

Een artikel in de Junior Quest inspireerde een leerling over de challenge.  

Wij hebben ons aangemeld, de materialen ontvangen en deze week zijn we begonnen. 

 

Informatie: 

Het aantal mensen op onze aarde groeit en groeit. Er zijn daardoor drie belangrijke 

uitdagingen: we hebben meer voedsel, schoon water en energie nodig. We hebben namelijk 

jullie slimme ideeën nodig om de wereld weer in balans te brengen. 

 

In de Bright ideas challenge doorlopen jullie met jullie team zes stappen om een oplossing te 

bedenken voor één van deze drie uitdagingen. De ideeën worden door de jury bekeken en 

beoordeeld. Vijftien winnende ideeën worden echt gemaakt in een Virtual Reality 350' wereld. 

Ja, je leest het goed - jullie idee kan terecht komen in VR-werkelijkheid en bovendien getoond 

worden op het Generation Discover Festival.  

 

De volgende stappen hebben we al uitgevoerd:  

Stap 1: ontdek voor welke uitdagingen de wereld staat.  

Stap 2: bekijk wat anderen al bedacht hebben om werelduitdagingen aan te pakken.  

Stap 3: bouw een echte uitvinding: een auto die op zout water rijdt.  

 

Bij stap 3 zijn we gebleven. We hebben de onderdelen al kunnen bewonderen en vanmiddag 

zullen we de eerste onderdelen in elkaar gaan zetten! 

 

Mindset 

Deze week had Growie een gouden tip voor ons.  

Tip: als je het gevoel heb dat je iets niet weet of kan, zijn er twee woorden die je kunnen 

helpen: NOG NIET 



Als je bijvoorbeeld denkt: 'Ik kan niet skaten', kun je tegen jezelf zeggen: 'Ik kan NOG NIET 

skaten'.  

 

De kinderen zijn daarna aan de slag gegaan om zelf minimaal 3 voorbeelden te bedenken met 

'nog niet'.  

 

Ken je Picasso, Mozart, Messi of Lady Gaga? Het zijn voorbeelden van wereldberoemde 

mensen die bekend zijn omdat ze iets heel goed kunnen. In dit geval gaat het om: schilderen, 

muziek componeren, voetballen en zingen.  

 

Bij beroemde mensen lijkt het vaak alsof ze een supertalent hebben, waardoor ze gewoon 

supergoed zijn in wat ze doen. Maar wat blijkt? Ook jouw helden moeten er heel veel voor doen 

om succesvol te zijn. Alleen zie je dat vaak niet aan de buitenkant. Je ziet meestal alleen het 

succes dat iemand heeft: het topje van de ijsberg.  

 

Maar zoals je weet, zit er bij een ijsberg die in het water ligt vaak nog heel veel ijs onder water. 

IJs dat je niet ziet, maar dat er wel is.  

 

De kinderen zijn aan de slag gegaan om te kijken welke dingen er nodig zijn om succesvol te 

worden, maar bij anderen niet altijd ziet. Ze hebben de ijsberg van de onderkant aangevuld. 

Enkele voorbeelden: doorzetten, hard werken, een doel stellen, oefenen, iets echt willen en 

hulp vragen.  

 

Volgende week gaan we weer verder met het doel dat we enkele weken geleden hebben 

gesteld en met het denken als Growie.  

 

CITO 

 Maandag 15-01 en dinsdag 16-01: spelling 

 Woensdag 17-01, donderdag 18-01, vrijdag 19-01 (alleen groep 6): rekenen 

 Maandag 22-01, dinsdag 23-01, woensdag 24-01 (alleen groep 6): begrijpend lezen  

 Donderdag 25-01 en vrijdag 26-01: begrijpend luisteren 

Gedurende deze weken zal de afname van DMT en AVI ook plaatsvinden.  

 

Maandag 5 februari ontvangen jullie het eerste rapport. In de week van 19 februari (na de 

carnavalsvakantie) vinden de rapportgesprekken plaats.  

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8 
We zijn weer fris gestart na de vakantie, we moesten weer even wennen aan het ritme van 
school maar we zitten er weer in! 

Groep 7 gaat de komende 2 weken aan de slag met de CITO toetsen: rekenen, begrijpend 
lezen en spelling.  



Groep 8 is op woensdagmiddag naar Were Di gegaan. Ze hebben daar sfeer kunnen proeven 
en korte lesjes gehad om een beter beeld te krijgen van de middelbare school. Ze kwamen met 
erg enthousiaste verhalen weer naar school, dat komt helemaal goed volgend jaar! 

We zijn in de klas flink bezig met leren leren. We gaan nu allemaal een presentatie maken van 
een 'leermonster'. We zijn helemaal vrij in hoe we deze presentatie vorm gaan geven. Het doel 
is om alle kinderen bewust te maken van de leermonsters en bijbehorende leerstrategieën. De 
juffen zijn benieuwd naar de presentaties! 

 We hebben met de klas een videoclip gemaakt, super gaaf!  

 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website 

INSCHRIJVEN NIEUWE KLEUTERS 
Heeft u een kind dat in het schooljaar 2018-2019 4 jaar 

wordt?  

Dan kunt u voor uw kind hiervoor een aanmeldformulier en 

ontwikkelingsformulier invullen op de website van onze 

school; www.martinusdommelen.nl 

We willen u vriendelijk verzoeken uw kind tijdig in te schrijven 

zodat we met de formatie hiermee rekening kunnen houden. 

 

 

NIEUWS VAN DE OUDERRAAD 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Wij willen nogmaals alle ouders en anderen bedanken die geholpen hebben met de kerstmarkt. 
Wat een opbrengst...€904,30!!! 
 
De volgende activiteiten staan alweer voor de deur, denk aan carnaval en Pasen. Ook hier 
gaan we weer leuke activiteiten van maken. 
 
Groetjes, de Ouderraad 
 
 

VOORLEESONTBIJT VOOR GROEP 1 T/M 4 

Woensdag 24 januari starten de Nationale Voorleesdagen. In groep 1 t/m 4 besteden we hier 

aandacht aan. We starten met een voorleesontbijt. En wie leest er deze dag voor? De eigen juf 

of…. 

Dinsdagmiddag 23 januari gaan we samen met de kinderen de tafels dekken. 

Graag dinsdag 23 januari allemaal een plastic tasje met daarin een mes, vork, bord en beker 

mee naar school nemen, voorzien van naam. Voor de rest wordt gezorgd! 

 

 

https://www.martinusdommelen.nl/kalender/
http://www.martinusdommelen.nl/


SCHILDERS WERKZAAMHEDEN 

Maandag 15 januari wordt de gang van de onderbouw geschilderd. De kinderen kunnen die 

dag hun jas en tas niet in de gang ophangen. Groep 1/2A en groep 1/2B hangen hun jas en tas 

op in het eerste kleedlokaal van de gymzaal. De bakken voor het fruit en drinken staan deze 

dag in de klas i.p.v. op de gang.  We komen binnen door de ingang bij de gymzaal. Kinderen  

van groep 3/4 hangen hun jas en tas op in het tweede kleedlokaal van de gymzaal.  

 

GEZOCHT: CONTROLEPOSTEN VOOR HET VERKEERSEXAMEN 

De kinderen van groep 7 van alle basisscholen in Valkenswaard leggen in de maand april het 

verkeersexamen af. Op donderdag 5 april 2018 is het landelijke theorie-examen op school en 

op dinsdag 17 april 2018 fietsen bijna 300 kinderen de route van het praktijkexamen vanaf de 

Markt. 

 

Praktisch verkeersexamen 

De organisatie van dit examen ligt bij de scholen maar ook voor een belangrijk deel bij de 

Afdeling Valkenswaard van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Enkele tientallen vrijwilligers zijn 

ieder jaar druk in de weer om met name het praktijkexamen vlot en soepel te laten verlopen. 

Wie kent niet de verhalen van de controleposten die verdekt staan opgesteld en al dan niet 

vanachter een krant de kinderen in de gaten houden? Deze herkenbare mensen noteren de 

gedragingen van de kinderen op controlelijsten, waarna de leerlingen in de meeste gevallen het 

verkeersdiploma ontvangen. 

 

Nieuw: app voor controleposten 

Ook VVN gaat met zijn tijd mee: er is voortaan een app beschikbaar voor tablet of smartphone 

waarmee de prestaties van de kinderen beoordeeld kunnen worden.  

Een fors aantal van onze vrijwilligers heeft de senioren-leeftijd al (ruimschoots) bereikt en niet 

allemaal voldoende bedreven in het omgaan met deze nieuwe communicatiemiddelen.  

Daarom is VVN op zoek naar u als ouder van kinderen op de basisschool.  

Kom vanaf komend jaar de ervaren controleur een dagje meehelpen als digitale controlepost.  

U maakt daarmee mogelijk dat het verkeersexamen in Valkenswaard met de toekomst 

meegaat en zodoende kan blijven plaatsvinden.  

 

Tenslotte 

Wij zoeken dus: controleposten verkeersexamen 

Dinsdag 17 april 2018 van 08.00 tot 16.00 uur 

Vooraf instructie over de nodige verkeerskennis en het hanteren van de Controlepost app  

 

Eventuele vragen: Leerkracht groep 7 of rechtstreeks bij: 

Veilig Verkeer Nederland afdeling Valkenswaard 

Hans Brekelmans 

Telefoon 040 2015161 / 06 23201986 

jambrekelmans@onsbrabantnet.nl 

 

Wij rekenen op u! 

mailto:jambrekelmans@onsbrabantnet.nl


VOORLEESMIDDAG IN HET NEDERLANDS STEENDRUK MUSEUM 
 

 

                

 
Hallo kinderen (4-6 jaar),  
 
Kennen jullie het verhaal van het lelijke jonge eendje al? Het eendje wat niet leek op zijn 

broertjes of zusjes en daar heel verdrietig van werd?  

Hoe het met hem ging, willen wij graag aan jullie laten zien want er zijn schitterende tekeningen 

gemaakt van dit verhaal. Kunstenaar Theo van Hoytema heeft het hele sprookje getekend en 

in het Nederlands Steendruk Museum aan de Oranje Nassaustraat 8C in Valkenswaard is nu 

een tentoonstelling van zijn werk. Je kunt hier ook zijn tekeningen van andere dieren zien. 

Wij lezen op vijf verschillende woensdagen het verhaal aan jullie voor en wel op 17 januari, 7 

februari, 21 februari, 7 maart en 28 maart 2018 om 14:00 uur en om 15:00 uur (in twee 

rondes). Kom je ook? 

 

Na afloop mag je een kleine attentie mee naar huis nemen. Nodig je vriendjes, vriendinnetjes of 

klasgenootjes ook uit voor een voorleesmiddag in het museum. Tot ziens in het NSM!  

 
 


