NR. 13 22 februari 2018
(nr. 14 zal verschijnen op 8 maart 2018)

JARIG
01-03 Julian Geenen (gr. 1-2b)
05-03 Jolie Rossieau (gr. 1-2a)
06-03 Olivier Kuijlaars (gr. 7-8)
07-03 Eline Hendriks (gr. 1-2a)
08-03 Eef Kremers (gr. 1-2a)

PROFICIAT!!

INSTROMERS
Eline Hendriks : groep 1-2a
Eef Kremers : groep 1-2a

Heel veel plezier op onze school!

NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B
Na een heerlijke carnavalsvakantie zijn we weer lekker van start gegaan. We zijn gestart met
het nieuwe thema; dit ben ik.
We gaan o.a. praten over ons lichaam. Hoe heten die kleine haartjes aan je ogen? is
bijvoorbeeld een vraag die zeker voorbij komt.
Als jullie thuis iets hebben wat we voor dit thema vast goed kunnen gebruiken neem het dan
mee naar school. Fijn!
In groep 1-2 A is op maandag en dinsdag een andere juf de komende weken werkzaam; juf
Viviën. Welkom op onze school. Wij wensen je een fijne tijd toe.
Groetjes, de onderbouwjuffen

NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4
Jens heeft een broertje: Mats! Gefeliciteerd!
Bijna alle oudergesprekken zijn achter de rug. Het waren fijne gesprekken!
Op naar de volgende periode, waarin we er samen weer flink tegenaan gaan!
Voor de kinderen van groep 4 hebben we een nieuw doel gesteld; het leren van de tafeltjes. In
de lessen is nu uitgelegd wat een tafelsom precies is. Nu gaan we automatiseren. Hiervoor zijn
leuke sites te vinden, zodat er ook thuis geoefend kan worden.
In groep 4 leren de kinderen in ieder geval de tafel van 1, 2, 3, 4 , 5 en 10.
In groep 3 zijn we gestart met kern 7. In deze kern komen vooral de mmkm-woorden en
mkmm-woorden aan bod. Bij rekenen worden nu de getallen tot en met 100 aangeboden en de
plaatsing op de getallenlijn. Voor veel kinderen is dit best moeilijk. Ook hiermee kan worden
geoefend online.
Groetjes, Tineke en Ine

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6
We zijn deze week weer fris gestart aan een periode t/m de meivakantie.
Doelenkast:
In de klas staat een nieuwe kast met spellen voor spelling en rekenen. Enkele foto's zijn al te
vinden in het fotoalbum. De kinderen zijn enthousiast en oefenen erg hard!
Mindset:
De afgelopen les hebben we het gehad over zelfvertrouwen.
Het is heel belangrijk om te werken aan doelen die voor jou bij Lef-land horen. Dat heeft alles
te maken met zelfvertrouwen.
Bij kinderen die alleen dingen doen die voor hen bij Makkie-land horen, gaat alles eigenlijk altijd
goed en gemakkelijk. Dat voelt natuurlijk lekker. En het lijkt alsof deze kinderen veel
zelfvertrouwen hebben. Maar vaak is het nèt even anders dan het lijkt.

Het zelfvertrouwen van deze kinderen geldt namelijk alleen maar op Makkie-land. Hoe verder
ze van Makkie-land afgaan, hoe kleiner hun zelfvertrouwen wordt.
Dat komt omdat ze alleen vertrouwen in zichzelf hebben, wanneer dingen gemakkelijk, goed en
snel gaan. Zodra het moeilijk wordt en ze dingen nog moeten oefenen of leren, blijft er weinig
van hun zelfvertrouwen over.
Kinderen die regelmatig aan doelen werken die een uitdaging voor hen zijn, bouwen ècht
zelfvertrouwen op. Ze krijgen zelfvertrouwen doordat ze merken dat dingen steeds een beetje
beter gaan wanneer ze doorzetten, hard werken en niet opgeven.
Omdat deze kinderen er moeite voor hebben gedaan en gemerkt hebben dat het toen lukte,
krijgen ze echt meer zelfvertrouwen in zichzelf. Het gaat er niet om dat ze alles meteen moeten
kunnen of weten. Het gaat erom dat ze weten wat ze moeten doen om steeds een beetje beter
of slimmer te worden. Daar krijg je pas zelfvertrouwen van!
De kinderen hebben in het rapport allemaal aangegeven waar ze nog in willen groeien. Aan dat
doel gaan de kinderen de komende periode werken.
Toetsen:
Inmiddels zijn we voor spelling en rekenen alweer aan het einde van het blok.
Dinsdag 27 februari: toets rekenen
Woensdag 28 februari: toets spelling
Aardrijkskunde:
Deze week en volgende week staan in het teken van de provincies. Per tweetal werken de
kinderen aan een poster met informatie over de provincie. Volgende week gaan we deze aan
elkaar presenteren. We hopen veel van elkaar te kunnen leren!

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8
We hebben de 'leermonsters' gepresenteerd in de groep. Nu nog wat kleine dingen aanpassen
en dan mogen we de presentaties ook gaan geven in de andere groepen. Gaaf!
We hebben ons ingeschreven voor het schoolvoetbaltoernooi. Dit is op woensdag 11 april
vanaf 13u bij de Valk.
Groep 8 heeft een hele gave musical uitgekozen! We zijn nu bezig met het script doorlezen.
Graag zouden wij hulp krijgen bij het maken van het decor en het oefenen. Voor het decor en
het oefenen het liefst 1 of 2 ouders die vaak kunnen om de doorgaande lijn te houden. Dit kan
dan aangevuld worden met ouders die af en toe kunnen helpen. Afstemming van de dagen
gaat in overleg. Indien hier interesse voor is graag mailen naar jjonkers@skozok.nl.
Het schoolkamp komt ook in zicht. We gaan op kamp van 5 t/m 7 juni. Welke ouders gaan
graag mee ter begeleiding? Ook graag mailen naar jjonkers@skozok.nl.
Voor groep 7 komt het verkeersexamen dichterbij. Op donderdag 5 april is het schriftelijk
examen en op 17 april het praktijkexamen. Samen met uw kind oefenen in de praktijk is
waardevol.
Zoals u in het vorige Bruggetje heeft kunnen lezen is Veilig Verkeer Nederland nog
steeds op zoek naar vrijwilligers voor de controleposten voor het verkeersexamen
(dinsdag 17-04-2018 van 08.00 tot 16.00 uur).

Heeft u tijd en wilt u helpen? U kunt contact opnemen met Hans Brekelmans van VVN
afdeling Valkenswaard, 040-2015161 / 06-23201986.
Uw hulp kunnen we heel hard gebruiken!!

SCHOOLKALENDER
Klik hier voor de kalender op de website

PALMZONDAG; JIJ KOMT TOCH OOK?
Op zondag 25 maart 2018 is het Palmzondag.
Om 9.30 uur zingen, bidden en praten we over hoe vrolijk iedereen was toen Jezus de stad
Jeruzalem bezocht.
Er waren duizenden mensen, die Hem toejuichten en Hem met palmtakken toezwaaiden.
Die palmtakken zijn bij ons wel wat klein uitgevallen, want wij gebruiken takjes van de buxus,
een struikje dat in heel veel tuinen te vinden is.
Als je wilt kun jij ook meedoen met die Palmviering. Wat moet je dan doen?









Maak thuis een Palmpaasstok
Bedenk aan wie je de Palmpaasstok wilt weggeven. Natuurlijk aan iemand die je
geweldig graag mag of die een steuntje in de rug nodig heeft.
Kom zondag 25 maart om ongeveer 9.20 uur met je Palmpaasstok naar de
Martinuskerk en zoek met je ouders en eventuele broers, zusjes, neefjes, nichtjes of
vriendjes een mooi plaatsje in de kerk.
Net voor de viering begint, wordt aan alle kinderen met een Palmpaasstok gevraagd of
ze mee naar de kerkzaal willen komen. Daarna gaan we in een optocht door het
gangpad naar voren en zetten we de palmpaasstokken in standaards op de altaartrappen, zodat iedereen ze goed kan zien.
Aan het einde van de viering mag je je Palmpaasstok weer meenemen om hem weg te
geven aan degene die jij had bedacht.

Wij denken dat het een heel mooie en fijne viering wordt.
Jij komt toch ook?
Tot ziens in onze Martinuskerk op Palmzondag

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.

