NR. 16 5 april 2018
(nr. 17 zal verschijnen op 19 april 2018)

JARIG
07-04 Harm Verberne (gr. 5-6)
08-04 Anne van Veenendaal (gr. 5-6)
10-04 Givano Luijten (gr. 1-2a)
11-04 Nathan Zwarts (gr. 1-2a)
12-04 Mika Jansen (gr. 3-4)
16-04 Iris van Werde (gr. 5-6)
17-04 Raf Arends (gr. 3-4)
18-04 Dana Marcus (gr. 7-8)

PROFICIAT!!

INSTROMERS
Givano Luijten; groep 1-2a

Heel veel plezier op onze school!

NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B
Na een heerlijk Paasweekend zijn we deze week begonnen met aandacht te geven aan de
LENTE.
Snuffelstage:
In groep 1/2a komt Kim Geboers van 9 t/m 12 april stage lopen. Wat leuk, Kim heeft namelijk
ook op de St. Martinusschool gezeten.
In groep 1/2b komt Kim Bartholomeus van 16 t/m 27 april stage lopen.
Heel veel plezier en succes juffen Kim!
Op de SKOZapp staan weer veel nieuwe foto’s bij allebei de groepen o.a. Kikker, IVN,
Paasviering, bezoek aan de kerk……. Heeft u ze al gezien?
Dit schooljaar zijn juf Jenny, juf Tilly en juf Marloes al jarig geweest. Natuurlijk geven we
samen nog een feest! Dit hebben we gepland op vrijdag 8 juni, wat we gaan doen is natuurlijk
nog een verrassing!

NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4
We hebben een leuke leerzame ochtend gehad bij het IVN vorige week. Alle ouders en opa en
oma: Bedankt voor de hulp in de hoeken!!
Afgelopen woensdag hebben we afscheid genomen van juf Tineke en ook nog onze
verjaardagen gevierd. Wat was dat gezellig! Iedereen in pyjama, fijne bedjes op de
grond. lekker ontbijt op bed en met knuffel in de armen kijken naar Mees Kees op het
digibord. We zijn ook erg verwend met fijne cadeautjes; dank jullie wel hiervoor. Juf Tineke gaat
nu wat rustiger aan doen en wachten tot haar dochtertje half mei wordt geboren.
Gelukkig komt juf Viviën haar vervangen tot aan de zomervakantie. Daar gaan we samen een
fijne tijd van maken!
Op de persoonlijke weektaak van de kinderen is weer iets nieuws bijgekomen; doelenwerk van
rekenen. We hebben vooraf aan het nieuwe blok van rekenen een instaptoets afgenomen. Die
geeft een duidelijk beeld van welke doelen kinderen al goed beheersen en waarbij nog
instructie en extra oefening nodig is. Zo kunnen we heel doelgericht werken! De kinderen
weten zelf wat ze nodig hebben.

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6
Huiswerk
Graag het huiswerk op de afgesproken dag mee terugbrengen.
Dan heb ik ook voldoende tijd om alles na te kijken en te bespreken.
Het is echt belangrijk om thuis dagelijks te oefenen met lezen!
Probeer hier samen met uw kind een ritme in te vinden.
Leren leren monstertjes
Vorige week en deze week zijn er weer verschillende presentaties geweest.
Kan uw kind u vertellen wat de kenmerken van het monstertje zijn?
Foto's zijn te vinden in het fotoalbum.
Toets
Einde van de week hebben we de taaltoets van blok 5.

Gym
Mocht uw zoon/ dochter niet mee kunnen gymmen dan graag een mailtje of een briefje mee
naar school!

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8
We zijn heel fanatiek aan de slag gegaan met 1 tegen allen. Een uitdaging van de bibliotheek.
We moesten 80 challenges volbrengen om een filmmiddag met lekkers te verdienen. Als het
niet zou lukken zouden we een taart moeten bakken voor de mensen van de bibliotheek.
Natuurlijk wilden we de filmmiddag graag verdienen dus gingen we fanatiek aan de slag.
Komende week weten we of het ons gelukt is, spannend!
Groep 7 heeft vanmorgen het theoretische verkeersexamen gemaakt. Ze hebben het heel goed
gedaan!
Groep 8 is volop aan het oefenen voor de IEP toets. Een beetje spannend maar wij gaan dat
super goed doen, de juffen geloven in ons!
Aanstaande woensdag is het schoolvoetbaltoernooi. We hebben flink geoefend en we hebben
er heel veel zin!

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).
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.

DOMMELSCHE KROONFEESTEN
Vrijdag 27 april, Koningsdag
Komen jullie ook naar de Bergstraat en het Martinusplein?
Er is van alles te beleven. Het begint om 11.00 uur.
* Dit jaar diverse attracties en springkussens en je kunt een
ponyritje maken.
* 12.00-16.00 uur diverse activiteiten op het plein
* 14.30 uur uur Onder de aanwezige kinderen die een spellenkaart hebben ingeleverd verloten
we leuke prijzen

* Verkoop je tweede hands speelgoed op het Martinusplein.
(geen verkoop van drinken/eten/snoep)
* Doe mee met de spellen voor jong en oud met de verenigingen in de Bergstraat.
Haal een spellenkaart bij de centrale kraam op het plein
(€ 1,-) en doe mee voor een leuke verrassing.
Ben je erbij?
Stichting Evenementen Harmonie de Dommelecho
Voor inlichtingen (bijv. kraamverhuur):
Dommelschekroonfeesten@live.nl

LAAT DE COMMUNIE IN DOMMELEN NIET VERDWIJNEN!
Dat zou kunnen gebeuren behalve als u, als ouder/verzorger, zich hiervoor zou willen inzetten
door deel te nemen aan de Communiewerkgroep in Dommelen.
Al jaren wordt met veel plezier de Eerste Heilige Communie in Dommelen voorbereid door
pastores en ouders die deel uitmaken van de Communiewerkgroep. Maar dat kan alleen zo
blijven bestaan als meerdere vrijwilligers zich hiervoor willen inzetten. Omdat er een aantal
leden gestopt zijn met de werkgroep, aangezien
hun eigen kinderen hun communie al hebben
gedaan, zijn wij zeer dringend op zoek naar
versterking!!! We denken hierbij vooral aan ouders
die nog jongere kinderen hebben die nog niet hun
communie gedaan hebben, zodat ze ook kunnen
meehelpen in een jaar dat hun eigen kind zijn/
haar communie niet doet. Maar ook anderen zijn
welkom! We streven ernaar van elke school in
Dommelen een vertegenwoordiging te krijgen.
Volgend jaar zal de werkgroep nog maar bestaan uit 1 of 2 personen en dat is echt te weinig
om door te gaan met het organiseren van allerlei voorbereidende momenten. Momenteel is er
geen vertegenwoordiging meer vanuit Schepelweijen, Martinusschool en de Belhamel.
Wat verwachten we van u? Het gaat om het voorbereiden en deelnemen aan de 5 tot 6 kinderdoemiddagen die op woensdagen gehouden worden en deelname aan de gezinsvieringen. Het
draaiboek ligt grotendeels klaar, dus we zoeken vooral naar uitvoerende personen. Het zijn
gezellige vergaderingen en kindermiddagen en het is een leuke manier om met de kinderen
bezig te zijn. Verder zijn we op zoek naar een persoon die de communicatie met de
ouders/verzorgers van de communicanten e.d. wil verzorgen.
Dus, vindt u het belangrijk dat de Communie in Dommelen gevierd kan blijven worden en wilt u
daar uw steentje aan bijdragen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Heddy Sengers
040-2011674/ 06-40382475 of Ellen Smets 06-48158098 of mail naar
cwgdommelen@outlook.com

