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JARIG 
23-04 Iris van der Kraan (gr. 5-6) 
26-04 Ninthe van Liemde (gr. 1-2b) 
26-04 Noortje van Wagenberg (gr. 3-4) 
28-04 Robin Bogers (gr. 3-4) 
05-05 Xantijne Kierkels (gr. 1-2a) 
14-05 Norinn van Berkel (gr. 1-2a) 
 

 
PROFICIAT!! 

 

INSTROMERS 
Deze periode zijn er geen instromers. 
 

Heel veel plezier op onze school! 
 

 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
De lente kriebelt!! Bij het buitenspelen gaan de jassen uit, wordt er dieper dan anders gegraven 
naar schatten (stukken baksteen, boomwortels), wordt er naar kriebelbeestjes gespeurd,  
kortom de speeltijd is steeds te kort... 



In groep 1-2 B staat een bak met wat slakjes. rupsen, wormen, spinnetjes, en een 
duizendpoot.. het trekt veel bekijks. Ook de glazen vaas met kikkerdril en dikkopjes wordt 
dagelijks bewondert en levert veel gespreksstof op. 

Deze twee korte weken gaan we ook aan de slag voor de moeders. Ssst, allemaal in het 
geheim.... enne thuis zal het cadeautje goed verstopt moeten worden, want Moederdag is pas 
de laatste dag van de meivakantie. 

Met welk thema we na de vakantie starten besluiten we op de studiedag van aanstaande 
vrijdag. Dus daar hoort u later nog van. 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4 
De indeling in onze klas is een veranderd. Na een hele interessante workshop hebben we 
besloten om de kinderen van groep 3 en 4 door elkaar te zetten. De kinderen hebben een 
schoudermaatje van hun eigen groep maar zitten met kinderen van een andere groep aan de 
groepstafel. Als de kinderen instructie krijgen komen ze aan de instructietafel en op het bankje 
zitten. Wij vinden het heerlijk werken zo! Ook de kinderen geven aan dat het heel fijn is! 

We gaan steeds meer doelgericht werken. Kinderen kunnen  zelf heel goed doelen stellen (bv 
verhogen leestempo, tafeldiploma behalen, woorden uit bepaalde spellingcategorieën leren, 
bepaalde sommen maken, kloktijden leren enz). Ook door middel van instaptoetsen wordt 
duidelijk aan welke doelen kinderen nog moet werken . De doelen per blok en vak zijn zichtbaar 
voor de kinderen en zij kunnen ook zelf bepalen wat hun weektaak is. Met materialen uit de 
taal- en rekenkast kunnen ze aan de slag om zo hun doel te bereiken. Daarnaast kan natuurlijk 
ook muiswerk worden ingezet. Ook “ontspanning” kunnen ze zelf plannen. Erg mooi om te zien 
hoe kinderen hier mee omgaan! 

Loop gerust eens binnen om een kijkje te nemen! 

Groetjes, Viviën en Ine 

 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6 
Toetsen 
Volgende week komen er weer methodetoetsen aan van rekenen, spelling en taal.  

Studiedag 

 A.s. vrijdag (20-04) is het studiedag! Dan kunnen de kinderen lekker genieten van het 
mooie weer! 

 Donderdagmiddag (26-04) is er studiemiddag. De kinderen kunnen 's middags al 
genieten van de meivakantie! 

Koningsspelen  
Volgende week donderdag zijn er koningsspelen op school. Zie verdere informatie in 't 
Bruggetje.  
 
Huiswerk 
De kinderen krijgen voor de meivakantie (extra) huiswerk mee. Ze mogen zelf de eerste ideeën 
aangeven. 
Voor thuis blijft het belangrijk om iedere dag even te lezen en de keer- en deelsommen te 
blijven herhalen! 
 



NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8 
Groep 8 heeft dinsdag en woensdag de eindtoets gemaakt. Voor de eerste keer de IEP toets. 
Ze vonden het best spannend, maar met een gelukspoppetje, een geluksflesje water en lekkere 
kauwgom waren ze er helemaal klaar voor. Er is hard gewerkt! De uitslag volgt half mei, dus we 
wachten af. 

Groep 7 heeft het praktijkexamen van verkeer gedaan. Dit ging super goed! We horen 
volgende week of we allemaal geslaagd zijn. Voor het theoretisch examen zijn we allemaal al 
geslaagd! 

We hebben gastlessen gehad van de gemeente. We hebben veel geleerd over reclame en 
hygiëne. 

Omdat het zo'n lekker weer is zijn we vandaag fijn buiten gaan gymmen. Dat was leuk! 

We hebben hard gewerkt aan een verrassing voor moederdag.. :-)  
 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 

TSO SAMEN ETEN 

Het team van TSO Samen Eten wil u vriendelijk vragen, wanneer u uw 
kind(eren) laat overblijven, om zijn/haar broodtrommeltje te voorzien 
van zijn/haar naam.  
 
Alvast hartelijk dank!  
 

 

KONINGSSPELEN 

Op donderdagochtend 26 april wordt de dag van de KONINGSSPELEN 2018 op de Martinus 
gehouden. Landelijk is dat aanstaande vrijdag, 20 april, maar dan is de school gesloten i.v.m. 
een studiedag... 

De kinderen mogen op de dag van de Koningsspelen verkleedt en/of geschminkt naar school 
komen. Het is wel fijn als er rekening wordt gehouden met het feit dat we van 10.30 uur tot 
11.45 uur met de hele school sportieve spelletjes gaan doen. 

Na deze ochtend start voor de leerlingen de meivakantie (en voor de leerkrachten na de 
studiemiddag). 
 

CADEAUTJES 

Vandaag mochten we naar het ziekenhuis om cadeautjes weg te brengen. De cadeautjes 

hadden we gekocht van het geld van de kerstmarkt. De kinderen in het ziekenhuis zijn er blij 

mee! 

We mochten kijken in de speelkamer en in de kamers waar de kinderen slapen als ze in het 

ziekenhuis zijn. 

Groetjes, Anne & Demi & Willem & Lars & Yanick 

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


 

 
 

 

 
 

 

FIJNE VAKANTIE! 

 

Team St. Martinus wenst u alvast een hele fijne meivakantie toe! 

 

 


