
 

 
 

 
 

NR. 12  8 februari 2018 

(nr. 13 zal verschijnen op 22 februari 2018) 

 

 

JARIG 
08-02 Ilona Boogaarts (gr. 3-4) 
13-02 Jessy van Dinter (gr. 1-2b) 
13-02 Lieke Adriaans (gr. 1-2b) 
16-02 Cas Morren (gr. 5-6) 
17-02 Jayden van Dinter (gr. 5-6) 
17-02 Selena Glaser (gr. 1-2a) 
20-02 Levi Gehoel (gr. 7-8) 

 
 

PROFICIAT!! 

 

INSTROMERS 
Lieke Adriaans : groep 1-2b 
Selena Glaser: groep 1-2a 
Mats Janssen: groep 1-2a 
Lise Janssen: groep 3-4  
Mees Janssen: groep 5-6  

 
Heel veel plezier op onze school! 

 
 

 
 



NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
Alaaf, alaaf, alaaf... 
 
De sfeer zit er al goed in bij de 2 kleutergroepen. De aanloop naar het hoogtepunt heeft goed 
uitgepakt. Maandag bijna iedereen een hoedje op.. dat gaf meteen een speelimpuls in de 
carnavalshoek. 
 
En dinsdag zijn wij als juffen wel heel origineel gepimpt.... zie Skozapp 
 
Woensdag bekeken we de wereld door een (andere) bril en door al die gekke haren en pruiken 
waren de kinderen moeilijk herkenbaar ;-). 
 
En morgen, morgen de eerste optocht van basisschool Sint Martinus. 
We hopen dat u en vele andere langs de weg staan en met ons de kou trotseren. 
Zullen er ook gepimpte fietsen, bolderkarren en skelters zijn? 
 
Na de vakantie gaan we werken rondom het thema: Dit ben ik, dit is mijn lijf. 
Werkt u in de gezondheidssector, of heeft u daar connecties, dan kunt u misschien iets voor 
ons betekenen... 
 
Juf Marloes wordt de komende weken vervangen door juf Viviënne en op de woensdagen is juf 
Jenny in A en juf Tilly in B. 
 
Maar eerst hebben we een week carnavalsvakantie. 
 
We wensen iedereen een fijne week toe! 
 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4 
Deze week hebben we naar carnaval toegeleefd door elke dag alvast iets geks te doen. 
Morgen gaan we vast een heel gezellig carnavalsfeest vieren! Komen jullie allemaal naar onze 
optocht kijken? 

De vakantie komt er weer aan en het is altijd goed om tussen het carnavallen door nog even 
tijd te maken om elke dag even te lezen. Ook Muiswerk kan thuis op computer of Ipad. Ook op 
school werken de kinderen steeds meer met Muiswerk, waardoor iedereen goed op zijn of haar 
eigen niveau oefent. Zelfs kinderen van groep 3 doen het al heel goed op de chromebooks. De 
meesten kunnen zelf al inloggen, knap hoor! 

We wensen iedereen een spetterende vakantie en we zien jullie weer over een weekje!  

 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6 
Cito: 
Deze week zijn we begonnen aan de cito begrijpend luisteren. 
Zo hebben we een compleet beeld voor de oudergesprekken. 
 
Rapport + oudergesprekken: 
Maandag hebben de kinderen het rapport meegekregen. Ze mogen erg trots zijn op hun eigen 
ontwikkeling! Ze zijn gegroeid!! 



In de week na de carnavalsvakantie zijn de oudergesprekken. 
 
Carnaval: 
- Maandag hadden we een kleurrijke dag met hoedjes in de klas. 
- Dinsdag was het pimp de juf dag. Wat zag ik er mooi uit en wat is er aan veel dingen gedacht! 
  Kleurrijke haren, mooie sieraden, make up, nagellak en zelfs kleren en schoenen! 
- Woensdag was het brillendag. Wat zaten er mooie creaties bij! 
- Donderdag was het gekke haren dag. Ook deze dag was geslaagd naar de aanloop van  
  carnaval op school 
- Morgen is het carnaval op school. We hopen jullie allemaal te zien bij de route! Tot morgen! 
 
Vanaf vrijdagmiddag hebben we lekker een weekje vakantie. Een fijne carnaval en/ of vakantie 
gewenst! 

 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8 
Anne heeft maandag meegedaan aan de voorleeswedstrijd in de Hofnar, wat deed ze het 
goed! Wij zijn trots op haar! 

De Bolhoedjes hebben goed hun best gedaan om de carnaval voor te bereiden voor vrijdag, ze 
hebben er zin in! 

De hele klas heeft ook goed geoefend voor het optreden en we gaan knallen vrijdag! 

We hebben in de klas presentaties gegeven over de leermonsters en uitgelegd welke 
vaardigheden er bij ieder monster horen. 

Na de vakantie gaan we de presentaties nog wat verfijnen en dan mogen we ook gaan 
presenteren aan de andere groepen. Gaaf! 

We zijn toe aan vakantie en daar gaan we dan ook heel erg van genieten!  

Fijne vakantie en prettige carnaval allemaal! 

 Alaaf!  

RAPPORTEN 

Afgelopen maandag zijn de (vernieuwde) rapporten uitgereikt. Er is besloten om de rapporten 
in een snelhechter mee te geven in plaats van in een multomap. We hebben hiervoor gekozen 
omdat we wellicht in de toekomst de rapporten digitaal willen gaan toesturen. Als 
tussenoplossing dus de snelhechter. Het is fijn als deze mapjes weer worden ingeleverd zodat 
het rapport van juni er ook ingedaan kan worden. 

 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website 

 

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


VAKANTIEROOSTER 2018-2019 
Onderstaand het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar 2018-2019. 
 

Herfstvakantie                 15 oktober t/m 19 oktober 2018 

Kerstvakantie                   24 december 2018 t/m 4 januari 2019 

Carnavalsvakantie           4 maart t/m 8 maart 2019 

2e Paasdag                     22 april 2019 

Meivakantie                      22 april t/m 3 mei 2019 

Hemelvaart                       30 mei & 31 mei 2019 

2e Pinksterdag                  10 juni 2019 

Zomervakantie                 8 juli t/m 16 augustus 2019 
 

 
 

CARNAVAL 

Morgen vieren we 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! 
 

HERHAALDE OPROEP!! 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.  

 

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 (juf Judith  

of juf Jolanda) of rechtstreeks bij: 

Veilig Verkeer Nederland afdeling Valkenswaard 

Hans Brekelmans 

Telefoon 040 2015161 / 06 23201986 

jambrekelmans@onsbrabantnet.nl 

 

Wij rekenen op u! 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:jambrekelmans@onsbrabantnet.nl
http://www.martinusdommelen.nl/


REKENSPELLETJES GROEP 3 T/M 8 

Onderstaand een site met rekenspelletjes waarmee ouders aan de keukentafel met hun kind 
op een leuke manier kunnen oefenen met rekenen;     

https://wijzeroverdebasisschool.nl/rekenspelletjes/ 

 

 

 

 

 

FIJNE VAKANTIE! 

Team St. Martinus wenst u een hele fijne vakantie toe. 
Tot 19 februari!! 
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