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NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
Thema “overgisteren” bij de kleuters: 

 

Afgelopen maandag zijn er twee koffers gevonden bij de poort 

van onze school! We hebben de koffers mee naar de klas 

genomen. Van wie zouden de koffers zijn? Mag je een 

gevonden koffer zomaar openmaken? Hoe kun je er achter 

komen van wie hij is? We vroegen aan de schilders, aan de 

juffen, aan de ouders of zij iets wisten. Ook hingen we briefjes 

rondom de school op met “KOFFER GEVONDEN”.   Maar 

niemand kwam de koffers ophalen.  

De politie werd daarom dinsdagmorgen gebeld en kwam gelijk 

naar school. De politie besloot uiteindelijk om in elke groep 

apart een koffer open te maken . We vonden hierin allerlei 

bekende en onbekende voorwerpen. Een schilderijlijst, een tekening, twee potjes met wat er in, 

een duimstok, witte stoffen handschoentjes, een vergrootglas………. Wat spannend allemaal!  

Tot slot vonden we een folder en een boek van het Nederlands Steendrukmuseum. Er is maar 

één conclusie mogelijk: dit is de koffer van een museummedewerker. Met een brief laten we 

weten aan het museum dat we zijn koffer hebben gevonden!  

Maar wat is een museum nou precies? En waarom zou je eigenlijk voorwerpen bewaren?  

Het wordt een ontdekkingstocht naar de begrippen “museum”, “vroeger” en “bewaren”.  

 

Op de SKOZapp/website staan al veel foto’s!   

 

Politie (papa van Ben)  super bedankt!  

 



Waar zal ons uitje naar toegaan? 

Groep 1-2a dinsdagochtend 29 januari en groep 1-2b maandagochtend 28 januari. 

 

In groep 1-2b is van 23 januari t/m 20 maart stagiaire Kim Geboers elke woensdag in de klas. 

Zij is 4-jaars Zorg en Welzijn SG Were Di Valkenswaard. 

 

En natuurlijk hebben we ook gespeeld en genoten in de SNEEUW! 

 

De onderbouwjuffen. 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4 
Afgelopen dinsdag zijn we naar de instrumentencarrousel geweest. Wat was dat leuk en 

interessant! We mochten spelen op de piano, accordeon, klarinet, harp, trommel en saxofoon! 

Papa van Laura, papa van Lilly en mama van Lieve bedankt voor de begeleiding. 

Woensdag 30  januari gaan we weer naar de Hofnar om deze instrumenten weer terug te zien in 

“Lejo en het concert”. Hier gaan we met de Rofra bus naar toe en zullen weer ruim op tijd terug 

zijn op school.  

Ook hebben we genoten van de sneeuw! We zijn lekker naar buiten gegaan; ook omdat we 

mochten ontspannen na de cito toetsen. De scores van die toetsen worden tegelijk met het 

rapport meegegeven.  

De oudergesprekken vinden plaats in de week van 11 t/m 15 februari. U kunt inschrijven in de 

week van 4 februari. Gesprekken kunnen elke dag na school plaatsvinden en op maandag- en 

dinsdagavond. Na school is ook juf Sabine aanwezig voor gesprekken van groep 4. Zij is er ook 

op de avonden van 18.30 uur tot 19.30 uur. Het zou dus  fijn zijn als ouders van groep 4 op deze 

tijden inschrijven. Op de inschrijflijsten is dit duidelijk vermeld. Ook prettig als de “gaten” een 

beetje worden opgevuld.  Alvast bedankt!! 

Groetjes Sabine, Tineke en Ine 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6 

Rapport  

Gisteren heeft u het rapport van uw zoon/dochter ontvangen. Zoals u heeft kunnen lezen worden 

de resultaten van cito begrijpend lezen, cito begrijpend luisteren en avi later met u gedeeld.  

 

Vanavond, vrijdag na schooltijd en maandagavond zijn de oudergesprekken. Op 19 december 

2018 heeft u een mail ontvangen met de planning voor de ouderavond. Wij hopen u allemaal te 

zien op de aangegeven dag en tijd.  

 

Juf Chantal  

Juf Chantal is gisteren al een dagje komen meedraaien in de groep. Ze heeft zich voorgesteld 

a.d.h.v. 10 stellingen. De kinderen hebben haar zo beter leren kennen. Op maandag 4 februari 

start ze in de groep!  

 

Met vriendelijke groet, Masha Sporen 

 



NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8 
Isa heeft de voorleeswedstrijd van Valkenswaard gewonnen!! Proficiat en veel succes in Goirle!   

Morgen gaan we naar het bakkerijmuseum in Luyksgestel, hier hebben we veel zin in!   

De nieuwe mediatoren gaan vanaf volgende week ook diensten draaien tijdens de pauzes, veel 
succes voor Maud, Harm, Suze, Laura en Sanne.   

Er wordt al flink geleerd voor de toets van topografie, dat gaat helemaal lukken volgende week. 

We zijn bezig met een project over de provincies van Nederland. We zoeken erg veel informatie 
over iedere provincie en hier maken we een mooie collage van.   

De CITO toetsen voor groep 7 zitten er weer bijna op, wat hebben ze goed hun best gedaan!  

Groep 8 kan al flink gaan oefenen met de tekst voor de musical, de rollen zijn verdeeld! 
 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 

 

 

VREEDZAME SCHOOL EN MEDIATOREN 

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie 

en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, 

waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om 

samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk 

voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.martinusdommelen.nl/kalender/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO0-z9kqHeAhVQZ1AKHSo-D9YQjRx6BAgBEAU&url=http://www.kcboschveld.nl/KINDCENTRUM/De-Vreedzame-School&psig=AOvVaw2ZNzxoVuLUADYZqvOc78Ue&ust=1540541623119848


Vandaag hebben de nieuwe mediatoren hun diploma ontvangen van Maaike Nieuwenhuis en 

gaan vanaf volgende week hiermee aan de slag.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kunt u als ouder bijdragen aan ‘de vreedzame school’? 

Mocht uw kind signalen geven van conflict, ruzie of gepest worden op school? 

Luister dan naar het verhaal van uw kind en stel verdiepende vragen. Verdiepende vragen 

betekent eigenlijk hetzelfde als doorvragen, dit om het probleem duidelijk te krijgen. Spreek niet 

onmiddellijk een oordeel uit.  

Aarzel niet om te bespreken met de leerkracht wat er aan de hand is. Een mailtje, telefoontje of 

gewoon even binnen lopen op school om hierover een afspraak te maken kan altijd! 

Vervolgens kunt u (of u en uw kind) samen met de leerkracht bespreken wat er speelt en met u 

afspreken wat er gedaan kan worden en hoe herhaling kan worden voorkomen. 

 

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. 

 
 
 

http://www.agnetendal.nl/


SCHOOLONTWIKKELING 

Op de studiemiddag d.d.10 januari 2019 zijn de leerkrachten van groep 1 en 2 weer aan de slag 

gegaan met Kijk. Kijk is een observatie- en registratiesysteem dat de ontwikkeling van kinderen 

in kaart brengt en het passend aanbod daarop afstemt.  

De leerkrachten van de midden- en bovenbouw  hebben het Directe Instructie Model nogmaals 

onder de loep genomen en daaraan ook de coöperatieve werkvormen van SlimPlan  gekoppeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

PASSEND ONDERWIJS 

Beste partners in het werkveld van Passend Onderwijs,  

 

Op 13 maart 2019 brengt Minister Slob een regiobezoek bij de samenwerkingsverbanden PO en 

VO Eindhoven e.o., Helmond-Peelland en De Kempen. 

De minister wil op basis van ervaringen en verhalen uit de praktijk in gesprek gaan met 

vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden en partners uit het veld van passend 

onderwijs.  

 

Om het overleg goed voor te kunnen bereiden is er op initiatief van minister Slob een online 

vertelpunt geopend waarop professionals, ouders en leerlingen over hun ervaringen met 

passend onderwijs kunnen vertellen. Deze ervaringen worden anoniem gedeeld.  

 



Minister Slob: 

“Soms vertelt een ervaring meer dan cijfers en statistieken. Daar kan iedereen van leren. 

Uw ervaringen zijn daarom erg waardevol! 

 

De (anonieme) ervaringen laten zien op welke punten passend onderwijs goed gaat en 

wat er verbeterd moet worden. De ervaringen worden op thema’s bijeengebracht en 

vervolgens uitgesplitst naar regio. Met deze thema’s kunnen ouders, leerlingen, leraren, 

scholen, besturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten zelf aan de slag om het 

onderwijs in de eigen regio (nog) passender te maken. 

 

Zelf doe ik ook mee. In 2019 ga ik in zes regio’s luisteren welke thema’s daar spelen en 

meedenken bij het vinden en realiseren van verbeteringen.” 

 

Samen werken we er hard aan om het onderwijs aan kinderen en jongeren te realiseren en hen 
eventueel extra te ondersteunen waar dat nodig is. Daar gebeuren mooie dingen, tegelijk zijn er 
ook nog verbeteringen nodig. Passend onderwijs is inmiddels een begrip waar veel verhalen 
achter schuil gaan. 
 

We willen u vragen om uw verhalen te delen én uw achterban te enthousiasmeren om de 

verhalen over passend onderwijs te delen bij het vertelpunt:  www.vertelpunt.nl/ocw.  

 

Let op!  Het online vertelpunt is opengesteld vanaf dit moment tot 31 januari.  

 

We gaan uit van een hoge respons zodat op 13 maart vanuit relevante ervaringen en trends uit 

onze praktijk een goed gesprek gevoerd kan worden met de minister.  

 

We willen u vast bedanken voor uw inzet. 

 

Namens de samenwerkingsverbanden PO VO, Eindhoven, De Kempen en Helmond Peelland  

in deze regio, 

 

Klaas Koelewijn, Janine van Os, Saskia van Rijnswou;  
PO De Kempen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vertelpunt.nl/ocw


DE NATIONALE VOORLEESDAGEN 2019 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


