
 

 
 

 
 

NR. 15  22 maart 2018 

(nr. 16 zal verschijnen op 5 april 2018) 

 

 

JARIG 
25-03 Simon van Raaij (gr. 1-2a) 
31-03 Sila Inem (gr. 5-6) 
03-04 Sjors Daris (gr. 7-8) 
03-04 Lars Faassen (gr. 1-2b) 
03-04 Maxim Kroon (gr. 1-2b) 

 
 

PROFICIAT!! 

 

INSTROMERS 
Niek Louwers; groep 1-2a 
 
 

Heel veel plezier op onze school! 
 
 
 
 

 
 

 

 



NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
Op maandag 12 maart zijn we gestart met ons nieuwe thema; Kikker en de bijzondere dag. Dit 
is het rode draadproject van de bibliotheek wat we door de gehele school doen. In iedere groep 
staat iets anders centraal. We werken hier twee weken over. Alles rondom het boek; kikker en 
de bijzondere dag. Want wat is de bijzondere dag in het leven van kikker? Kikker is namelijk 
jarig! Super leuk natuurlijk en bijzonder. We zijn al volop bezig geweest om leuke versieringen 
te maken om het extra feestelijk te maken in de klas voor kikker. We mogen het verhaal 
naspelen in onze huishoek of door een poppenkastspel. Heel erg leuk. Ook hebben we 
het  samen over kikkerdril gehad en gekeken hoe een kikkertje eigenlijk groeit. 

Wij gaan dit feestje samen met kikker vieren op vrijdag 23 maart. Alle kinderen hebben voor dit 
speciale feestje al een uitnodiging ontvangen. Extra leuk als alle kleuters iets van de kleur 
groen aandoen. We gaan er met z'n allen een leuk feestje voor kikker van maken. 

Vanaf maandag 26 maart starten we met het werken over Pasen/lente. 

In die week gaan we ook met de kleuters naar het IVN gebouw. Daar leren we van alles over 
zoogdieren.  

Op donderdagmiddag 29 maart is onze paasviering. Gewoon onder schooltijd. Alle kinderen 
worden over  gemengde groepjes verdeeld en gaan samen met dit groepje leuke 
paasspelletjes doen. Gezellig! 

Alle ouders die helpen bij het IVN of de paasviering willen wij alvast hartelijk bedanken voor 
hun hulp en inzet. Fijn dat we iedere keer weer op jullie kunnen rekenen. 

Groetjes, de onderbouwjuffen 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4 
We hebben de persoonlijke weektaak een beetje veranderd. Op de weektaak staan nu 
voortaan "moetwerkjes" en "magwerkjes".  De naam spreekt voor zich... De moetwerkjes 
moeten aan het eind van de week af zijn. Magwerkjes kun je kiezen wanneer de geplande 
moetwerkjes van die dag af zijn. Om beter te leren plannen zijn twee kinderen van groep 7/8 
een presentatie komen geven over het monstertje Plavo. Plavo weet dat goed plannen 
belangrijk is.... Ook hebben we een presentatie gehad over monstertje Zaza. Zij weet dat je 
veel kunt leren door te herhalen. 

Daarnaast zijn er voortaan knutsel- of tekenopdrachten verwerkt in de weektaak. Kinderen 
kunnen nu dus zelf bepalen wanneer ze gaan knutselen of tekenen en hoeven geen knutsel-les 
af te wachten. Voor veel kinderen dus een lekker moment om even te ontspannen....   

Kinderen kunnen ook zelf bepalen wat zij als werkje voor de weektaak willen doen. Wat heb je 
nodig? Wat vind je nog moeilijk? Wat moet je herhalen? Zo leren kinderen nadenken over 
leerstof (monstertje Plop) 

Groetjes, Tineke en Ine 
 
 
 
 
 



NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6 
Leren leren monstertjes  
Deze week hebben we bezoek gekregen van de kinderen van groep 7-8.  
Zij hebben een presentatie voorbereidt over de leren leren monstertjes.  
De komende tijd zullen de 16 monstertjes gepresenteerd worden aan onze groep. 
Foto's kunt u vinden in het fotoalbum.  
 
Leuk leren week 
Deze week hebben wij meegedaan aan de leuk leren week van Squla (klassenstrijd).  
Wij strijden met groep 5-6 tegen andere klassen uit Nederland.  
Dagelijks kunnen wij een aantal punten verdienen. Welke klas op het einde van de week de 
meeste punten heeft verdient, wint een robot voor in de klas.  
Wij zijn erg fanatiek en hopen natuurlijk de robot te winnen! 
 
Creatief 
De afgelopen weken hebben de kinderen hard gewerkt aan het vogelhuisje. Ze hebben een 
vogeltje gemaakt van een pom-pom. We hebben verschillende soorten en maten vogeltjes! 
Maandag hebben we met papier-maché een vogelhuisje gemaakt. Voor sommige was dit even 
wennen, met de vingers in lijm! Gelukkig konden we op het einde onze handen wassen en was 
alles weer schoon! Voor Pasen komt het mooie vogelhuisje mee naar huis! 
 
Toetsen 
Volgende week hebben we de rekentoets en de spellingtoets.  
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8 
Volgende week woensdag gaan we naar IVN. Hiervoor zijn we nog op zoek naar een aantal 
ouders die met ons mee willen rijden met de auto en daar eventueel een post willen 
begeleiden. Graag aanmelden via de kinderen of via jjonkers@skozok.nl. 

Inmiddels zijn we onze gemaakte presentaties van de monsters volop aan het presenteren in 
de andere groepen. Ontzettend leuk dat de leermonstertjes nu zo gaan leven in de hele school! 

We doen mee met een challenge van de Bibliotheek. We moeten 80 opdrachten binnen 6 
weken volbrengen. Als dit ons lukt dan krijgen we een filmmiddag met lekkers. Lukt dit ons niet 
dan krijgen de mensen van de bibliotheek een eigengemaakte taart van ons.  

Bij rekenen zijn we mee bezig met het metriek stelsel, voor veel kinderen nog best lastig hoe dit 
allemaal werkt. We blijven hier samen flink mee oefenen. 
 

SCHOOLKALENDER 
Klik hier voor de kalender op de website 

 

STAKING 

Zoals u al heeft kunnen lezen zal er vrijdag 13 april 2018 in het primair onderwijs worden 
gestaakt. Dit betekent dat onze school haar deuren op deze dag zal sluiten. Wij verwachten dat 
u op deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw kind(eren).  

mailto:jjonkers@skozok.nl
https://www.martinusdommelen.nl/kalender/


We begrijpen dat een dag staken voor u als ouder wellicht wat ongemak 
kan opleveren. Deze acties zijn ook zeker niet bedoeld om u als ouder 
in een lastig parket te brengen. Het gaat ons echt om de toekomst van 
uw en onze kinderen. Het is nu of nooit, nu moeten we doorpakken! Wij 
hopen dan ook op uw steun te kunnen (blijven) rekenen. 

 

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID 

Om de telefonische bereikbaarheid van onze school te 
vergroten hebben we een doorschakelsysteem ingesteld. Dit 
houdt in dat wanneer na 6 belsignalen de telefoon niet wordt 
opgenomen  (uiteraard niet bij een bezettoon), deze zal worden 
doorgeschakeld naar onze clusterschool, basisschool 
Agnetendal /St. Martinus Wij zullen er zorg voor dragen dat de 
informatie bij de juiste persoon komt. We hopen op deze 
manier beter bereikbaar te zijn voor u!  

ZIEKMELDING 

Kan een leerling door ziekte (of een andere oorzaak) niet op school komen, wilt u ons dat dan 
zo spoedig mogelijk laten weten? Graag voor 08.15 uur bellen! Om misverstanden te 
voorkomen willen wij u dringend verzoeken deze ziekmelding niet te mailen maar telefonisch te 
melden. 

 
 

AANPASSING NIVEAU INDELING CITO TOETSEN 

Standaard vaardigheidsniveau  I t/m V op alle rapportages  
  
Als SKOzoK-organisatie gaan we m.i.v. dit schooljaar (2017-2018)  het standaard 
vaardigheidsniveau I t/m V hanteren op alle rapportages.  
De reden dat wij u hierover op dit moment informeren is, dat in de SKOzoK-app de 
vaardigheidsniveaus op 30 maart worden aangepast van A t/m E naar I t/m V. 
 
Het voordeel van de nieuwe niveau-indeling in I t/m V: 

 De verschillende niveaugroepen ieder even groot zijn. Daardoor is er sprake van een 
gemiddelde groep, groep III. Dit in tegenstelling tot de ‘oude’ niveau-indeling waar het 
gemiddelde tussen niveau B en C ligt.  

 Sluit aan bij de 3.0 toetsen. 

 Komt overeen met de referentieniveaus (uitstroomniveau naar vervolgonderwijs) 
  



 
Bij de rapporten van uw kind in juni zult u dan ook de CITO resultaten weergegeven zien in 
niveau I t/m V. De kleur en niveau-scores kunnen anders zijn dan u gewend was. 
 

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. 

 

http://www.martinusdommelen.nl/

