
 

 
 

 
 

NR. 14  8 maart 2018 

(nr. 15 zal verschijnen op 22 maart 2018) 

 

 

JARIG 
08-03 Eef Kremers (gr. 1-2a) 
09-03 Orlando Jansen (gr. 3-4) 
10-03 Lola Teuwissen (gr. 7-8) 
13-03 Luna van Es (gr. 3-4) 
14-03 Teun Borrenbergs (gr. 1-2b) 
20-03 Anne Verbeek (gr. 7-8) 

 
 

PROFICIAT!! 

 

INSTROMERS 
Teun Borrenbergs: groep 1-2b 
 
 

Heel veel plezier op onze school! 
 
 
 
 

 
 

 



NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
Afgelopen weken hebben de kleuters zichzelf en de ander extra goed bekeken. Wat is er 
hetzelfde, wat zijn de verschillen? Hoe heten al de lichaamsdelen. Welke emoties kan je voelen 
met je lijf... Hoe groeien we? Liedjes zijn geleerd...heeft u ze al gehoord? Vraag er maar eens 
naar. 
 
Komende twee weken werken we naar aanleiding van boeken van Kikker, van Max Velthuijs. 
Dit vanuit project de Rode Draad van Bibliotheek de Kempen. 
Op 23 maart sluiten we op een bijzondere wijze af....hoe? Dat is nog een verrassing. 
 
De week daarop bezoeken we de gloednieuwe IVN tentoonstelling. Zie elders in dit Bruggetje. 
 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4 
Veel kinderen van groep 4 hebben bij de rekentoets nog veel fouten gemaakt bij de klok. Er 
staan oefeningen klaar in Muiswerk om dit nog eens te oefenen. In groep 3 zijn er veel fouten 
gemaakt bij splitsen tot 10. Voor de kinderen die hier veel fouten in hebben, staat ook wat klaar 
in Muiswerk. Het is fijn als de kinderen hier thuis aan kunnen werken. 

Groep 3 heeft nu ook een boekenbingo gekregen. Alle kinderen zijn nu enthousiast aan het 
lezen in verschillende soorten boeken. Als de bingo vol is, mogen ze grabbelen! 

Op woensdag 4 april houden we een pyjama party in de klas om de verjaardagen van de juffen 
te vieren en het afscheid van juf Tineke. Een officiële uitnodiging krijgen de kinderen nog mee. 

Morgen hebben de kinderen van groep 4 taaltoets en dan beginnen we alweer aan blok 6. Met 
groep 3 ronden we komende week kern 8 af en starten we met kern 9. Voor groep 3 is het 
maken van leeskilometers erg belangrijk. Het is fijn als de kinderen thuis elke dag even lezen. 

Komende week gaan we weer een rekenlab doen met groep 3. We gaan het hebben over 
patronen en motieven en deze gaan we natuurlijk ook zelf maken! We hebben hiervoor een 
stapel oude kranten nodig, dus heb je deze nog thuis liggen? Dan neem ze maar mee!  

  

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6 
Mindset:  
We zijn aan het eind gekomen van het werkboek Mindset. Ik hoop dat jullie veel geleerd 
hebben en vooral: dat je alles wat je nu weet gaat gebruiken en oefenen.  
Hier nog wat laatste tips: 

 gebruik je kwaliteiten en je talenten 
 geloof dat je altijd kunt blijven leren en 'groeien' 
 heb het lef om uitdagingen aan te gaan  
 wees niet bang om fouten te maken  
 onthoud dat leren stap voor stap gaat 
 denk aan de verbindingen die je brein maakt wanneer je iets leert 
 stel doelen en maak een goed plan  
 doe je best voor de dingen die je wilt bereiken 
 vraag hulp als dat nodig is 
 zet door als het lastig wordt en geef niet op 
 voel je niet vervelend als iets niet meteen lukt (je kunt het NOG NIET!) 



 bedenk dat andere kinderen ook hard moeten werken 
 oefen met leerkuilen 
 denk en doe als Growie en gebruik de Growie-truc 

En vooral:   
Het gaat niet om de beste zijn, maar om je beste doen om steeds een beetje beter of 
slimmer te worden.  
 
Oefen al deze dingen 'in het echt', zodat je leert wennen aan het gevoel dat erbij hoort. Hoe 
meer je oefent met denken en doen zoals Growie met zijn groeimindset, hoe makkelijker het 
gaat en hoe groter je zelfvertrouwen wordt! 
 
Toets: 
Volgende week is de toets van taal.  
 
Boekendoos: 
We hebben al mooie creaties gezien van de boekendoos. Foto's zijn te vinden in het fotoalbum 
op de Skozapp. 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8 
Groep 7 is al volop aan het oefenen voor het verkeersexamen. Ook thuis kan er geoefend 
worden via examen.vvn.nl/oefenen, hier krijgen de kinderen vandaag een flyer van mee naar 
huis. 

Vanmiddag is het eerste tweetal de monsterpresentatie gaan geven in groep 1-2, een beetje 
spannend maar vooral erg leuk om zo kennis over te dragen. 

Dirk duizendpoot is in de klas geweest om de 'Samenloop voor hoop' voor kinderen te 
promoten. De kinderen hebben hier een aanmeldformulier voor mee naar huis gekregen. De 
activiteit vindt plaats om zondag 24 juni om 11uur. 

Er wordt fanatiek geoefend voor het schoolvoetbaltoernooi, de opstellingen zijn gemaakt en de 
kinderen zijn enthousiast! Om onze teamkleding te maken mogen de kinderen een wit T-shirt 
mee naar school nemen, hier maken we de initialen en het rugnummer op.  

Groep 7 is gestart met de boekbespreking en groep 8 gaat een ik presentatie geven. 

We hebben kennisgemaakt met Prezi, een hele leuke manier om online presentaties te maken. 

Voor Brandaan hebben we mooie muurkranten gemaakt waarin we alle begrippen hebben 
uitgewerkt die tijdens het thema aan de orde zijn gekomen. 

We hebben afgesproken dat we geen 'Squishy's' meer gebruiken in de klas. 

 

SCHOOLKALENDER 
Klik hier voor de kalender op de website 

 

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


IVN 

Ook dit jaar gaan we weer naar de natuurtentoonstelling van het IVN. 
Het thema is: Zoogdieren….Hoezo? 
De vijf deelonderwerpen zijn: 
- Van wolf tot hond.  
- Eten zoals je gebekt bent. (vleeseters, planteneters en alleseters) 
- Jonkies. 
- Nachtbrakers. (o.a. de egel en de vleermuis) 
- Opzij…opzij (ruimte vrij laten voor bepaalde dieren zoals de das, de bever) 
 
Wanneer?  
groep 1-2 a:   maandagmiddag     26 maart 
groep 1-2 b:   dinsdagmiddag       27 maart 
groep 3-4:      maandagochtend    26 maart 
groep 5-6:      dinsdagochtend       27 maart 
groep 7/8:      woensdagochtend   28 maart  
 
Voor de begeleiding van de posten hebben al verschillende ouders zich opgegeven. Heel fijn!  
Voor enkele posten zijn we nog op zoek: (opa’s en oma’s mogen zich ook opgeven) 
Groep 1/2a: nog 1 begeleider nodig 
Groep 7/8:    nog 2 begeleiders nodig 
Graag doorgeven aan Lianne Kornuijt (06-30781397 of Marloes Visser (06-45881492 
mvisser@skozok,nl) 
 

Informatie vervoer volgt. 

 

VEILIGHEID RONDOM SCHOOL 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Meerdere malen hebben wij u vriendelijk verzocht om, 

als u uw kind(eren) met de auto komt brengen en/of 

ophalen, uw auto in de daarvoor bestemde 

parkeervakken of op het Martinusplein te parkeren. Het 

is erg jammer te moeten constateren dat er nog steeds  

auto’s  worden geparkeerd waar dit niet is toegestaan 

(op de stoep bij de school en/of op de stoep tegenover 

de school). Er ontstaan te vaak gevaarlijke situaties 

voor onze school!  

Nogmaals het dringend beroep op u hiermee rekening 

te houden en wilt u bovenstaand ook doorgeven aan opa’s, oma’s of anderen die uw kind(eren) 

brengen en/of ophalen. Het gaat tenslotte om de veiligheid van onze kinderen! 

 

 



SCHOOLONTWIKKELING 

Studiedag 7 maart 
In de ochtend zijn we gestart met het vervolg op ons traject leesonderwijs samen met Tjalling 
Brouwer. Wat hebben we tot nu toe gedaan en wat werkt? Wat blijkt is dat herhaald lezen 
zowel het tempo als de nauwkeurigheid bevordert. Ook steken we steeds meer in op 
leesbeleving en leesplezier. Wanneer lezen leuker wordt zal het steeds beter gaan. En 
andersom natuurlijk; wanneer je beter leest wordt het ook leuker! 
Vervolgens zijn we met  Martijn Smoors,  van Onderwijs Maak Je Samen, verder ingegaan op 
kansen in combinatiegroepen, coöperatief leren en geven van instructie. Daarbij hebben we 
gezamenlijke doelen opgesteld waarmee we komende tijd aan de slag kunnen. 
Met collega’s van Agnetendal hebben we, per bouw, gekeken naar de opbrengsten van beide 
scholen. Waar zie je groei en hoe komt dat? Wat heeft extra zorg nodig en hoe zou je dat 
kunnen aanpakken? Mooi om dit samen met collega’s te kunnen doen. 

 
’s Middags zijn we met ons eigen team in gesprek gegaan over de monstertjes, leerkuil, 
gepersonaliseerd leren, ouderpanel en de Tinuskes.  
Ook is er hard gewerkt aan onze eigen bibliotheek in de aula.  Morgen zullen we onze 
vernieuwde Tinuskes en onze mooie bieb aan de kinderen presenteren!  In de bieb staan ook 
de nieuwe boeken die zijn aangeschaft van de opbrengst van de kerstmarkt. We zijn er blij 
mee! 
 

KINDERLOOP VOOR BASISSCHOOLLEERLINGEN 

Kids in actie tijdens de KinderLoop voor  basisschoolleerlingen 
 
Dit jaar wordt er op 23 en 24 juni weer een SamenLoop 
voor Hoop georganiseerd op de atletiekbaan in 
Valkenswaard. 
Naast de SamenLoop voor volwassenen en ceremonies 
willen we speciale aandacht geven aan kinderen door het 
organiseren van een KinderLoop voor basisschoolleerlingen. Dit is een verkorte sponsorloop, 
dus geen 24 uur maar 24 minuten inzetten voor het goede doel. 
Kinderen van basisscholen kunnen (evt. in samenwerking met de SamenLoop en hun school) 
hun eigen teams samenstellen maar ook individueel deelnemen aan deze actie. Kinderen 
krijgen zo ook de mogelijkheid om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Daarnaast 
worden er tijdens de SamenLoop allerlei activiteiten voor kinderen georganiseerd. 
De KinderLoop vindt plaats op zondag 24 juni en start om 11.00 uur. 
 
Dirk Duizendpoot 
Dirk Duizendpoot is de mascotte voor KinderLoop Valkenswaard. Misschien bent u hem al 
tegen gekomen in het ED? Dirk Duizendpoot maakt een toer langs verschillende scholen om 
de KinderLoop te promoten. Ook op de school van uw kind(eren) komt Dirk langs! 
Daarnaast loopt hij natuurlijk ook rond op het evenemententerrein. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj07YTV4dzZAhURrRQKHZiACr4QjRwIBg&url=http://lessonsfromresultscoaching.com/you-think-you-dont-need-a-team/&psig=AOvVaw30wDGdY0BhCRIeZfJMYhY4&ust=1520599738840998


Inschrijven 
Kinderen kunnen zich inschrijven via het inschrijfformulier dat op school wordt verstrekt. Dit kan 
ook weer op school ingeleverd worden in de paarse Dirk Duizendpoot-brievenbus. 
Inschrijven kan ook via valkenswaard.slvh@gmail.com 
De betaling van het inschrijfgeld (€2,50 per kind met gratis  
t-shirt) kan worden voldaan tijdens de Samenloop.  

 
   Voor meer informatie kunt u ook terecht op:  
   www.samenloopvoorhoop.nl/valkenswaard 
 
   We hopen op een grote deelname! 
 
 
 
 

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. 

 
 

HET PASSIESPEL: ALWEER VOOR DE 21E KEER! 
Het spel wordt gehouden in de Nicolaaskerk, aan de markt te Valkenswaard en wel op Goede 
Vrijdag 30 maart a.s. om 19.00 uur. Toegang is gratis. (Maar een kleine bijdrage voor ons 
voortbestaan wordt op prijs gesteld.) 
Het Passiespel gaat over de laatste dagen van het leven van Jezus van Nazareth. 
Het is een musical met diverse mooie liedjes, zowel solo als in koor gezongen, ondersteund 
door live muziek. 
Daar er diverse leerlingen van onze en/of andere basisscholen uit Valkenswaard en 
omgeving  meedoen, is het een aanrader om dit leuke schouwspel eens van dichtbij te komen 
bekijken. En wellicht worden er kinderen zo enthousiast dat ze volgend jaar zelf mee willen 
spelen. 
 
Tot ziens bij het Passiespel!, namens werkgroep Het Passiespel. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.hetpassiespel-

valkenswaard.nl/  Ons e-mailadres is: Het.passiespel@gmail.com 
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