
 

 
 

 
 

NR. 11  25 januari 2018 

(nr. 12 zal verschijnen op 8 februari 2018) 

 

 

JARIG 
01-02 Nadech Caeijers (gr. 7-8) 
02-02 Tijs Bogers (gr. 1-2a) 
04-02 Lara van Nistelrode (gr. 7-8) 
08-02 Ilona Boogaarts (gr. 3-4) 

 

 
 

PROFICIAT!! 

 

INSTROMERS 
Tijs Bogers : groep 1-2a 

 
 

Heel veel plezier op onze school! 
 

 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
Vorige week hebben we ook nog gewerkt over de tijd. Wat weten de kinderen hier al veel 
vanaf. Minuten, uren, de seizoenen. Alles is voorbij gekomen. Geweldig! 

Deze week hebben het ook nog gehad over het seizoen; de winter. We hebben gesproken over 
de vogels in de winter. In de winter is het moeilijker om eten te vinden daarom hebben wij de 



vogels een beetje geholpen. We hebben heerlijke vetbollen gemaakt in een mooi versierde 
mok . Wat zullen de vogels hiervan smullen. 

Gisteren; woensdag 24 januari was de start van de nationale voorleesdagen. In de 
kleutergroepen hebben wij meegedaan aan het voorleesontbijt. Alle kinderen hebben lekker op 
school gegeten. Heel speciaal. 

Natuurlijk hebben we bij de start ook het boek voorgelezen van; SSSSTTT... de tijger slaapt. 
Juf Maaike is dat komen doen in groep 1-2A. In groep 1-2B heeft de mama van Maylie uit een 
gezellig boek voorgelezen. 

Sssstt...de tijger slaapt is gekozen tot het prentenboek van het jaar 2018. Dit is een van de 10 
uitgekozen prentenboeken die tijdens de nationale voorleesdagen centraal staan. Deze boeken 
zorgen voor veel interactie met de kinderen. De nationale voorleesdagen duren tot 3 februari. 
Het is belangrijk voor kinderen om lekker veel aan ze voor te lezen. In de klas mogen de 
kinderen elkaar "voorlezen" maar mogen ze er ook voor kiezen om voorgelezen te worden door 
een kind uit een hogere groep. Heerlijk! 

Ruildag: 

Op maandag 29 januari werkt juf Jenny en op donderdag 1 februari juf Marloes in groep 1-2A. 

Nieuwe instromer: 

In groep 1-2A is Tijs Bogers gestart met instromen. Tijs, welkom op school en wij wensen je 
een hele fijne tijd toe. 

OPROEP: 

In de kleutergroepen kan het wel eens gebeuren dat een kleuter te laat naar de wc gaat. In de 
loop der jaren is ons voorraadje reservekleding wat minder geworden. Als je thuis nog 
kleding hebt vanaf de maat 104 zoals;( jogging)broek, ondergoed, rokje, maillot, dan vullen wij 
daar graag onze reservekleding mee aan. Bedankt alvast. 

Groetjes, de kleuterjuffen 

 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4 
De afname van de citotoetsen is bijna afgerond. De scores zullen tijdens de oudergesprekken 
besproken worden. De uitdraai van de scores wordt ook met het rapport mee gegeven. 

Het voorleesontbijt was erg gezellig. Nina (de dochter van juf Ine) heeft voorgelezen uit Max en 
de toverstenen. De kinderen mochten kiezen of ze de goede afloop op de slechte afloop van 
het verhaal wilden horen. De meningen waren verdeeld.... Gelukkig heeft de juf op het einde 
van de dag ook de slechte afloop nog voorgelezen. 

Het eten was erg lekker! Hulpouders bedankt! 

Groetjes Tineke en Ine 

 



NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6 
Mindset: 
De kinderen hebben de afgelopen weken geleerd om te denken als Growie. Ze hebben 
gekeken waar ze op dit moment staan. Zijn ze Fixie of Growie of zijn ze het alle twee? 
 
Als je iets nieuws wilt leren en jezelf wilt blijven ontwikkelen, is het handig als je net als Growie 
op een 'groei mindset manier' denkt. 
Nu lijkt het misschien zo dat het slecht is om als Fixie te denken. Nou, dat is niet zo, hoor! 
Iedereen vindt het weleens fijn om lekker lui op Makkie-land te zijn. Het is toch heerlijk om af en 
toe op je gemakje dingen te doen die je goed kunt en waarvoor je geen moeite hoeft te doen? 
Daar is niets mis mee. 
 
Maar als je altijd op Makkie-land blijft, wordt je leventje wel een beetje saai, denk je niet? Het is 
toch veel leuker om steeds weer nieuwe dingen te leren? Niemand is 'af' of klaar met leren, wist 
je dat? Of je nu 7 of 17 of 70 bent! Er zijn altijd dingen die nog niet zo goed gaan en die je nog 
moet oefenen. 
 
Daarna hebben de kinderen de opdracht was als... gemaakt. Wat als... je vanaf vandaag 
precies hetzelfde zou blijven als je nu bent en niets meer bij zou leren. Wat zou er dan 
gebeuren als je 30 bent en een baan hebt? Vraag eens naar de tekening van je zoon of 
dochter! 
 
Ken je Carol Dweck nog? Zij heeft de verschillen tussen de vaste mindset en de groei mindset 
ontdekt. Weet je wat zij zegt? 'Je kunt je brein trainen als een spier'. Denk maar eens aan een 
gewichtheffer. Hoe vaker hij traint met gewichten hoe groter zijn spierballen worden. Hetzelfde 
geldt eigenlijk voor je hersenen: hoe vaker je iets oefent, hoe sterker en slimmer je brein wordt. 
Er ontstaan namelijk steeds nieuwe verbindingen tussen je hersencellen, waardoor je hersenen 
steeds sneller werken. 
 
De kinderen gaan deze week aan de slag met hun eigen doel. 
Ze kunnen aan de volgende dingen denken: 
- Is je doel of stap een echte uitdaging en dus moeilijk genoeg? 
- Wat zeg je tegen jezelf als je aan het oefenen bent? 
- Wat zeg je tegen jezelf als je het op wilt geven? 
- Wie vraag je om hulp? 
 
De volgende keer gaan we hier weer mee verder en dan zijn we alweer bij de laatste Mindset-
les: de Growie-truc. 
 
CITO: 
Door mijn afwezigheid afgelopen vrijdag en enkele zieke kinderen hebben we deze week nog 
wat toetsen ingehaald. De planning van de afgelopen keer is dus een beetje uitgelopen. De 
meeste toetsen zijn inmiddels achter de rug. Morgen heeft groep 6 het laatste deel van 
begrijpend lezen. Volgende week of na de vakantie hebben alle kinderen nog de begrijpend 
luistertoets. 
 
Bright ideas challenge: 
We hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan de onderstaande stappen. 
 
Stap 3: bouw een echte uitvinding: een auto die op zout water rijdt. 



Woow, wat was dit een gave opdracht voor de Leerkuil. Sommige kinderen zaten onderin de 
Leerkuil helemaal vast. De kinderen hebben hulp gevraagd aan een ander, de instructie 
nogmaals gelezen of toch nog even doorgezet. 
Bij de meeste kinderen is het gelukt en reed de auto ook echt. Bij andere was het helaas nog 
niet gelukt. 
 
Stap 4: onderzoek en bedenk 
De kinderen hebben in hun groepje gekozen welk probleem ze gaan oplossen. Ze hebben het 
probleem onderzocht en hebben verschillende oplossingen bedacht. 
 
Stap 5: kies en werk uit 
De kinderen hebben één van de oplossingen in hun groepje gekozen en werken deze uit tot 
hun eigen bright idea. 
Ze hebben een taakverdeling gemaakt en vandaag gaat iedereen verder met zijn of haar taak. 
 
Carnaval: 
Heeft u het algemene stukje over de carnaval gelezen? Hier staat belangrijke informatie in! We 
hebben dit jaar namelijk een ware primeur op de St. Martinus! 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8 
We hebben onze eerste mondelinge overhoring van Engels vandaag of morgen. We hebben 
ons goed voor kunnen bereiden en de juf is benieuwd naar de gesprekjes. 
 
We missen juf Jolanda, we hopen dat ze snel weer beter is en bij ons in de klas komt! 
 
Maandag hebben we toets van Meander. 
 
De eerste leerlingen van groep 8 worden komende week aangemeld op het VO. Spannend, 
maar ook erg leuk! 
 
Tijdens de voorleesdagen mogen we voorlezen aan de kleuters, leuk! 

 

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 graag inschrijven vóór 1 april 2018! 

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. 

 

 

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


GEVONDEN 
Deze sleutelbos is op de speelplaats van onze school gevonden. Mist u deze? U kunt deze 
afhalen op kantoor. 
 

 
 

RAPPORT EN OUDERGESPREKKEN 

Op maandag 5 februari krijgen de kinderen het (vernieuwde) rapport mee naar huis. 

In de week van 19 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. Op maandag en dinsdag kunnen gesprekken ‘s avonds, 
van 18.00 tot 20.30 uur, worden ingepland.  Alle inschrijflijsten hangen vanaf maandag 29 
januari 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 29 januari t/m vrijdag 2 februari. 

Oudergesprekken; in de week van 19 februari. 

 



CARNAVAL 

Vrijdag 9 februari is het CARNAVAL op school. Met de gehele school willen we als 
Voorbereiding de hele week iets leuk doen. 
Vorig jaar was dit in groep 1-2 een succes, daarom dit jaar met alle groepen! 
 
Maandag 5 februari is het hoedjesdag 
Je mag deze dag een hoedje naar school opzetten. 
 
Dinsdag 6 februari is het 'Pimp' je juf dag Je mag deze dag iets leuks meenemen om je juf te 
pimpen. 
 
Woensdag 7 februari is het brillendag 
Je mag deze dag een bril naar school opzetten. 
 
Donderdag 8 februari is het gekke harendag Je 
mag deze dag een pruik opzetten of met 
gekke/mooie haren naar school komen.  
  
Vrijdag 9 februari is het carnaval op school. 
We starten deze dag gezellig in de klas. Daarna 
verwachten we de jeugdprins van Dommelen met 
zijn gevolg. 
Dit jaar hebben we een ware primeur. De eerste 
optocht van basisschool St. Martinus. 
 
De optocht start om 09.30 uur via de volgende route: 
Groenstraat - Hyacintlaan - Crocuslaan - Irislaan - Anemoonlaan - Groenstraat 
 
We zouden het erg leuk vinden als we zo veel mogelijk publiek hebben! Dan kunnen we er met 
z’n allen een waar carnavalsfeest van maken! 
 
We hopen dat de kinderen in hun mooiste outfit naar school komen. 
Versierde steppen, fietsen, bolderkarren, skelters maken de optocht extra levendig. 
Hoe levendiger de optocht hoe meer leut! 
 

 


