
 

 
 

 
 

NR. 18  17 mei 2018 

(nr. 19 zal verschijnen op 31 mei 2018) 

 

 

JARIG 
18-05 Laura Snijder (gr. 1-2b) 
18-05 Jens Thissen (gr. 3-4) 
23-05 Lilly van Eupen (gr. 1-2b) 
26-05 Chris Wijnen (gr. 5-6) 
30-05 Matt Crijns (gr. 7-8) 
30-05 Omaira Jansen (gr. 1-2b) 

 
PROFICIAT!! 

 

INSTROMERS 
Deze periode zijn er geen instromers. 
 

Heel veel plezier op onze school! 
 

 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
Na een heerlijke meivakantie zijn we weer vol energie van start gegaan. Deze week hebben we 
nog geen echt thema in de kleutergroepen. We hebben wel alvast een kleine start gemaakt 
naar ons volgende thema dat we maandag starten: Professor rekenwonder. Professor 
rekenwonder komt bij ons in de klas met zijn speciale koffer met daarin allerlei rekenspullen 
zoals; een spiegeltje, flesjes, magneten maar ook prentenboeken. 

We hebben hiervoor ook zes prentenboeken gekocht die allemaal als thema het rekenen 
centraal zetten. Zo heet één van de prentenboeken; rekenen met de kraai die dorst had. In 



deze zes prentenboeken komen in verhaalvorm alle rekenkundige begrippen aanbod. De 
kinderen worden echt aan het denken gezet. In dit thema zullen we twee of drie van deze 
rekenboeken gaan inzetten.   

Vanaf nu zetten we voor de groep 2 kinderen iedere week ook twee cijfers centraal die we heel 
goed gaan leren schrijven met stift, verf, stoepkrijt, in het zand. Ook krijgen we een cijferboekje 
waar we ze ook heel goed in gaan oefenen. We starten natuurlijk met het cijfer 1 en 2. Fijn om 
dit goed te leren schrijven. Hierdoor is de start in groep 3 fijner. 

Er komen veel gezellige, leuke activiteiten aan die je zeker goed op je kalender moet noteren: 

- woensdag 30 mei; spelletjesochtend bij de kleuters ( speciale uitnodiging volgt nog) 

- woensdag 6 juni: open podium voor de kleuters. Alle kinderen mogen thuis een dansje, 
toneelstukje of wat dan doen ook oefenen, die ze graag aan alle kleuters op het echte podium 
in de aula willen laten zien. Heel speciaal natuurlijk. Inschrijven kan door je naam/namen te 
noteren op het briefje wat op het magneetbord in de gang bij de kleuters hangt. Doen dus! 
Helaas kunnen de ouders hierbij niet aanwezig zijn maar we zullen zorgen voor veel foto's. 

- vrijdag 8 juni: juffendag. Alle drie de kleuterjuffen vieren die ochtend hun verjaardag. Hiervoor 
volgt ook nog een speciale uitnodiging. 

Groetjes, de onderbouwjuffen. 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4 
Na een hele fijne vakantie zijn we weer met frisse zin begonnen aan het laatste stuk van het 
jaar! 
Over twee weken starten we met de eind cito's en kunnen we het jaar bijna gaan afronden. Wat 
is het snel gegaan..... 
Aanstaande woensdag hebben we sportdag dus volgende week ook een kort weekje. Hierover 
volgt nog een mail met informatie. 
 
Groetjes Viviën en Ine 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6 
Thuis oefenen 
Spelling kan thuis geoefend worden op www.bloon.nl De kinderen hebben een eigen inlognaam 
met wachtwoord. 
De categorieën die terugkomen in de cito staan klaar in Bloon. 
 
De redactiesommen (verhaaltjesommen) kunnen ook thuis geoefend worden via 
www.redactiesommen.nl De kinderen kunnen inloggen met het wachtwoord: martinus Plus-, 
min-, keer- en deelsommen worden hier d.m.v. een verhaaltje geoefend. 
 
Citotoetsen 
In de week van 28 mei starten we met de citotoetsen. Iedere dag zal er in de ochtend 1 toets 
plaatsvinden. 
De toetsweek duurt ongeveer 2 weken. 
 
Schoolvoetbaltoernooi 
Helaas heb ik nog niet meer informatie mogen ontvangen over het schoolvoetbaltoernooi. 

http://www.bloon.nl/
http://www.redactiesommen.nl/


Dit komt in de week van 22 mei. Via de mail zal ik jullie op de hoogte brengen! 
 
Presentatie geschiedenis 
In tweetallen is er de afgelopen tijd hard gewerkt aan de presentaties van geschiedenis. Ieder 
tweetal had een thema met een onderwerp. 
De eerste presentaties zijn al geweest. We hebben hier allemaal veel van kunnen leren! De 
komende twee weken zullen de andere tweetallen aan de beurt zijn om te presenteren. 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8 
We hebben allemaal genoten van een fijne vakantie! Nu gaan we er nog een paar weken flink 
tegenaan! 
 
Voor groep 7 staan de CITO toetsen op de planning. Voor groep 8 komt het schoolkamp in 
zicht en zij zijn al flink aan de slag voor de musical. 
 
Juf Jolanda komt ons helaas dit schooljaar geen les meer geven. We hebben nog wat moois 
gemaakt voor haar verjaardag en we wensen haar heel veel beterschap! 
 
We gaan in de klas allemaal bedrijfjes opzetten. We worden allemaal directeur maar dan van 
verschillende afdelingen. Zo hebben we directeuren voor: marketing, algemeen, productie, 
verkoop, financiën. We mogen zelf gaan bedenken wat we gaan verkopen en hoe ons bedrijf 
gaat heten. Verdere informatie volgt in het volgende Bruggetje. 
 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 

SCHOOLONTWIKKELING 

Studiedag vrijdag  20 april  

De studiedag stond vooral in teken van voorbereidingen op het 
volgend schooljaar. Welke taken zijn er? Wie gaat wat doen? Wat 
heb je daarvoor nodig?   

 

We hebben ter voorbereiding op schooljaar 2018-2019 met het 
team ons gebogen over de mogelijke groepsverdeling. Er zijn 
aanbevelingen en belemmeringen aangegeven binnen de 
mogelijkheden die we hebben. In het volgend stadium zullen we bekijken welke leerkrachten in 
welke groep kunnen werken. Deze fase neemt enige tijd in beslag. We moeten namelijk 
rekening houden met diverse factoren zoals groepsgrootte, het (verschillende) aantal leerlingen 
per groep, werktijdsfactoren, kwaliteiten en voorkeuren van leerkrachten enz. We zijn 
samen  gekomen tot twee voorstellen die inmiddels  in de MR besproken zijn. 
We verwachten eind juni de definitieve groepsverdeling en bezetting helemaal rond te hebben. 
We houden u op de hoogte! 

 

 

 

 

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


UITNODIGING DOE MEE® MET DOMMELEN 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beste inwoner van Dommelen, 
  
Graag willen wij u uitnodigen voor onze eerstvolgende thema-avond. 
  
Woensdag 30 mei hebben wij een thema-avond gepland betreffende het wijkplan, de stand van 
zaken en de huiskamer. Onze wijkcoördinator Gwen Rijkers zal een woordje doen, evenals 
Gerard Daris als voorzitter van de voetbalclub RKVVDommelen. 
  
Naast uitgebreide informatie over onze plannen, is er ook ruimschoots gelegenheid om mee te 
denken en mee richting te geven aan de toekomst van Dommelen. 
  
Wij hopen dat we u mogen verwelkomen! 
 
Bestuur 
Stichting Doe mee® met Dommelen. 
  

Woensdag 30 mei om 20:00 uur 

Bommel Partycentrum 

Bergstraat 33 Dommelen 

 

Inloop vanaf 19.30 uur 

 

 

  

  

 


