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NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
Na twee weken vakantie zijn we weer volop aan de slag gegaan in beide groepen. 
Deze week staat het nieuwe jaar centraal. Vooral de kalender bespreken we goed. Na deze 
week hebben we geen echt thema. De winter kan kort aan bod komen maar ook andere dingen 
die uit de kinderen komen of iets wat speelt in de groep.  
Hierna starten we met het volgende grote thema; overgisteren. 
Over dit thema werken we ongeveer 5 weken. Meer hierover in het volgende bruggetje. 
 
In januari worden er in alle groepen veel toetsen afgenomen. Zo ook in de kleutergroep. Bij alle 
kleuters van groep 2 nemen we de taal voor kleutertoets af en de rekentoets. We benoemen dit 
echter nooit zo naar de kinderen. Die gaan gewoon gezellig in een speciaal boekje werken een 
aantal keren. De uitslag van de toetsen zijn terug te vinden in het rapport dat in februari mee 
naar huis komt. 
 
In groep 1-2A zijn weer een aantal kinderen bijgekomen. Welkom allemaal! Wij wensen jullie veel 
speel- en leerplezier toe op onze school. 

We gaan eind januari op pad met de kleuters en hebben daarvoor per klas 6 ouders (met 
auto) nodig. Gelieve hierover nog niets te vertellen.. de weken ervoor start een thema 
waarbij dit een onderdeel is. 
Groep 1-2A dinsdagochtend 29 januari  
Groep 1-2B maandagochtend 28 januari 
 
Graag een mailtje naar MVisser@skozok.nl voor 1-2A en voor 1-2B naar 
tjanssen@skozok.nl 
 
Groetjes, de onderbouwjuffen. 
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NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4 
We hebben allemaal een heerlijke vakantie gehad en zijn weer flink aan de slag gegaan met ons 
werk. De kinderen hebben nieuwe plaatsen gekregen en zitten nu met groep 3 en 4 door elkaar.  

Groep 3 oefent bij rekenen met de getallen tot 100 en sommen tot 10 proberen ze nu steeds 
sneller te maken. Dit kunnen ze thuis ook oefenen op tempotoets.nl. Groep 4 kan hierop de 
sommen tot 20 oefenen en de keersommen. 

Volgende week beginnen we weer met de Cito toetsen. Zorgen jullie ervoor dat de kinderen 
uitgerust op school komen? 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6 
Na twee weken kerstvakantie zijn we maandag weer met een frisse start begonnen. We hebben 
er allemaal veel zin in!  
 
Volgende week gaan we starten met de cito's. Iedere ochtend wordt er één citotoets gemaakt. 
 
De kinderen hebben een online escape room (kraak 'm) gemaakt. Ze hebben gewerkt aan de 
21e eeuwse vaardigheden. Denk hierbij aan: creatief denken, mediawijsheid, communiceren, ict-
basisvaardigheden en samenwerken. Ze waren heel enthousiast en we gaan nog vaker een 
escape room maken! 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8 
Voor iedereen nog de beste wensen! Dat 2019 maar een heel mooi, gezond, 
leerzaam en bijzonder jaar mag worden. 

Voor groep 7 is het weer bijna tijd voor de CITO-toetsen. De komende weken komen de toetsen 
voor rekenen, begrijpend lezen, spelling en lezen weer voorbij.  

Voor groep 8 komt de IEP toets steeds dichterbij, we zijn ons hier goed op aan het voorbereiden.  

Hulp gevraagd! 

Op vrijdag 25 januari gaan we naar het bakkerijmuseum in Luyksgestel. Wie kan/wil er met ons 
mee? Vertrekken om 8.30, terug rond 11.30. Graag doorgeven via jjonkers@skozok.nl. 

Voor de voorleeswedstrijd van 22 januari hebben we nog niet voldoende ouders, wie kan/wil er 
met ons mee? We worden daar om 9.20 verwacht en het is rond 11.30u afgelopen. Ook graag 
doorgeven via jjonkers@skozok.nl 
 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   
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INSCHRIJVEN NIEUWE KLEUTERS 

Heeft u een kind dat in het schooljaar 2019-2020 4 jaar wordt?  

Dan graag inschrijven vóór 1 april 2019! 

U kunt 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, dus 
vóór 1 april, zodat we met de formatie hiermee rekening kunnen 
houden. 
 

VREEDZAME SCHOOL 

We zijn gestart met blok 3 van de Vreedzame school:  

We hebben oor voor elkaar – communicatie 

Dit blok biedt oefeningen om de belangrijkste communicatieve vaardigheden te verbeteren. 
Waarbij ook luistervaardigheden aan bod komen. Voor een goede communicatie is een goede 
luisterhouding ook erg belangrijk.  

KOERSPLAN 2019-2022 

Het nieuwe Koersplan 2019-2022 staat op onze website. Bekijk hier het Koersplan. 
 

 
 

IVN 

Ook dit jaar gaan we weer naar de natuurtentoonstelling van het IVN.  
Het thema is:  “Kom kijken op de hei”. 
 
In ‘Kom kijken op de hei’ leren de kinderen heel veel over de hei, een landschap dat 
tegenwoordig veel minder voorkomt dan vroeger. Hoe de hei is ontstaan, welke spannende 
dieren en planten er allemaal leven, en wat we kunnen doen om de hei te behouden. Het komt 
allemaal aan bod. 
  
Hieronder alvast de data: 
groep 1-2 a:  maandagmiddag      18 maart 
groep 1-2 b:  dinsdagmiddag          19 maart 
groep 3-4:      maandagochtend     18 maart 
groep 5-6:      dinsdagochtend         19 maart 
groep 7/8:      woensdagochtend    20 maart   
 

http://www.agnetendal.nl/
https://www.martinusdommelen.nl/-uploads/files/insite/koersplan-skozok-2019-2022.pdf


We hopen dat er dit jaar weer enthousiaste ouders meegaan om een groepje te begeleiden. 
Noteer de datum alvast in uw agenda. Binnenkort ontvangt u een mail waar u zich op kunt 
geven. 
 

RAPPORT EN OUDERGESPREKKEN 

Op maandag 4 februari krijgen de kinderen het rapport mee naar huis. 

In de week van 11 februari vinden de oudergesprekken van de groepen 1 t/m 7 plaats. Alle 
ouders zijn hiervoor van harte uitgenodigd. 

U kunt zich hier zelf voor inschrijven. Alle inschrijflijsten hangen vanaf maandag 4 februari in de 
lange gang naar de aula op het whiteboard. Inschrijven kan voor schooltijd en na schooltijd. 

Schrijft u voor meerdere kinderen in, dan is het verstandig om 10 minuten tussenruimte te 
plannen. 

Bent u niet in de gelegenheid om naar school te komen om in te schrijven, neem dan in deze 
inschrijfweek telefonisch contact op met de groepsleerkracht. 

Inschrijven voor oudergesprek; maandag 4 februari t/m vrijdag 8 februari. 

Oudergesprekken; in de week van 11 februari t/m 15 februari 
 

SCHOOLFOTOGRAAF 

Beste ouders, verzorgers, 
 
Zoals enige tijd geleden aangegeven, waren er diverse klachten t.a.v. van de schoolfoto's. We 
hebben de fotograaf bereid gevonden om de klassenfoto's opnieuw te maken en wel op 
donderdag 14 februari.  
 
Tevens worden er die dag foto's gemaakt van de kinderen die gemist zijn tijdens de eerste ronde 
i.v.m. afwezigheid en zullen de foto's waar wij klachten over gehad hebben, opnieuw gemaakt 
worden (enkel de portretfoto met blauwe achtergrond). De betreffende ouders hebben hierover 
individueel bericht gehad.  
 
Vriendelijke groet,  
 
Ouderraad Martinus 

  SCHOOLONTWIKKELING 
Op onze studieochtend hebben we samen gesproken over wat we “onze “ kinderen willen 
meegeven. Wat heeft een leerling van onze school in zijn of haar “rugzak” wanneer ze van 
school gaan. We willen alle leerlingen natuurlijk een goede basis en kennis meegeven, maar 
naast de cognitieve ontwikkeling is ook het sociale aspect belangrijk. We willen dat kinderen 
gelukkig zijn, zich veilig voelen, zich kunnen uiten, een eigen mening kunnen geven. Daarvoor 
zijn de 21st  century skills nodig en daaraan gelinkt onze monstertjes van Leren Leren. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een goede uitleg van deze vaardigheden is te zien in dit filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bgafr6XV53A 
Daarnaast hebben we gesproken over gepersonaliseerd leren. Hoe zetten we de Chromebooks 
hierbij in en hoe maken we kinderen eigenaar van hun eigen leren in dit geheel. 
 

BEDANKT NAMENS DE VOEDSELBANK 
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THEMA-AVOND 

 
 
 

 


