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JARIG 
10-06 Nina Gubbels ( gr. 7-8) 
12-06 Puck van Sebille (gr. 5-6) 
 

 
PROFICIAT!! 

 

INSTROMERS 
Deze periode zijn er geen instromers. 
 

Heel veel plezier op onze school! 
 

 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
In beide groepen werkten we vanuit de speciale rekenprentenboeken: De Haas en de 
Schildpad, het boek De kraai die dorst had en Sjaak en de Bonenstaak. Het rekenproject slaat 
goed aan...  er is al heel wat gemeten, vergeleken, gesorteerd, uiteraard ook geteld, zelfs 
cijfers geschreven in een boekje dat eigenlijk voor groep 3 bedoeld is.... Dat laatste is reuze 
interessant, voor de (meeste) groep 2 leerlingen. 
 
Tijdens dit leren, leren de kinderen ook dat je echt iets leert als het (eerst een beetje) moeilijk 
was... 



Er is een groot verschil in DOEN en LEREN. Daar gaan we de komende tijd bewust meer 
aandacht aan besteden. 
DOEN is goed, LEREN is beter. 
Spelenderwijs leren is de manier die het beste bij het jonge kind hoort. Spelen en het spel taal 
geven, terugvragen wat heb je gedaan, wat was nieuw voor je? Kwam je problemen tegen, hoe 
heb je die opgelost? 
 
In de klassen hebben we ook 2 schattige kuikentjes kunnen bekijken en een jonge duif... 
En heeft groep B enkele kikkervisjes naar de sloot gebracht... We hopen de kikkers volgend 
jaar terug te zien en hun kikkerdril te bestuderen in de klas. 
 
De Spelletjesdag is goed en sportief verlopen. 
Toch weer een hele klus om het georganiseerd te krijgen. 
Fijn zo'n betrokken (groot-) ouders. Samen zijn we sterk. Dank jullie wel! 
 
Aanstaande woensdag weer een bijzondere activiteit: Open podium, op het echte podium van 
de musical. Kinderen kunnen zich nog opgeven voor, een lied, dans, goocheltruc, verhaal...etc. 
En juffendag komt er aan. Vrijdag 8 juni vieren we dat gezamenlijk in speeltuin de Klimbim. Wij 
hopen om 9.00 uur alle kinderen in ravotkleding te treffen. Uiteraard zorgen de jarige juffen 
voor de versnaperingen en het drinken. 
Juf Viviën kan er niet bij zijn omdat zij op vrijdag de juf van groep 3 en 4 is. 
 
Vriendelijke groeten van de kleuterjuffen 
 
PS. 
De komende weken wordt er weer geheimzinnig gedaan.... deze keer in verband met 
vaderdag. 
Vaders, let op of u nog wel de klas in mag.. ;-) 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4 
De baby van juf  Tineke is geboren! Met zowel Nova als Tineke gaat het goed! Ze zal snel een 
keer op bezoek zodat we Nova kunnen bewonderen. 

We hebben een superfijne sportdag gehad vorige week. Het kleine beetje regen mocht niet 
deren. 

Alle ouders die geholpen hebben; super bedankt! 

Volgende week starten we met de cito toetsen (AVI, DMT, Begrijpend Lezen en Luisteren, 
spelling en rekenen) 

Groetjes, Viviën en Ine  

 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6 
Citotoetsen  
Deze week zijn we gestart met rekenen en spelling.  
Volgende week komt begrijpend lezen er nog aan.  
Tussendoor worden de AVI en DMT toetsen nog afgenomen.  
 
Schoolvoetbaltoernooi 
Gisteren vond eindelijk het schoolvoetbaltoernooi plaats.  
We hebben iedere wedstrijd de volle 100% gegeven. Helaas was dit te weinig voor de finale.  



De kinderen mogen heel trots zijn op zichzelf! Coaches en supporters super bedankt!  
 
Rapport 
Wil iedereen zorgen dat het rapport weer terug naar school komt?  
Dan kan ik zorgen dat 18 juni iedereen het tweede rapport krijgt.  
 
Inschrijflijsten oudergesprekken 
Volgende week komen de inschrijflijsten voor de oudergesprekken weer in de aula te hangen. 
Mocht er geen geschikte datum of tijd bijzitten dan hoor ik dit graag. Loop even binnen of stuur 
een mailtje dan kijken we samen naar een nieuwe datum en tijd.  
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8 
Groep 7/8 is bezig met een project, ze gaan leren handelen.  
Ze doen dat met juf Judith en met Sjaak, hij is van het project.                                                                                                         
Ze zijn in groepjes verdeeld en met dat groepje gaan ze een product maken. 
En daarna gaan ze het verkopen aan groep 5/6. 
Die krijgen geld van de juf en het gaat erom wie het meeste heeft verkocht. 
 
Het kamp van groep 8 komt eraan, ze hebben er heel veel zin in. 
Ze zijn ook al flink aan het oefenen voor de musical. 
 
Voor groep 7 zijn we net met de cito’s gestart. We doen goed ons best! 
 
Geschreven door Lara van Nistelrode 
 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 

RAPPORT EN OUDERGESPREKKEN 

Op maandag 18 juni krijgen de kinderen het rapport mee naar huis. 

In de week van 25 juni vinden de oudergesprekken van de groepen 1 t/m 7 plaats. Alle ouders 
zijn hiervoor van harte uitgenodigd. 

U kunt zich hier zelf voor inschrijven. Op maandag en dinsdag kunnen gesprekken ‘s avonds, 
van 18.00 tot 20.30 uur, worden ingepland.  Alle inschrijflijsten hangen vanaf maandag 4 juni in 
de lange gang naar de aula op het whiteboard. Inschrijven kan voor schooltijd en na schooltijd. 

Schrijft u voor meerdere kinderen in, dan is het verstandig om 10 minuten tussenruimte te 
plannen. 

Bent u niet in de gelegenheid om naar school te komen om in te schrijven, neem dan in deze 
inschrijfweek telefonisch contact op met de groepsleerkracht. 

Inschrijven voor oudergesprek; 4 juni t/m 11 juni. 

Oudergesprekken; in de week van 25 juni. 

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


NIEUWS VAN DE OUDERRAAD 

 

 
 
De ouderraad is op zoek naar twee ouders die het leuk zouden vinden om activiteiten mee te 
organiseren voor de kinderen. 
 
Is dit iets voor jou? 
Neem dan contact op met Henja van der Vegt; henja13@hotmail.com. 
 
Graag reageren voor 12 juni! 

SCHOOLPLEINCONCERT 

Beste kinderen/ouders/verzorgers, 

Op dinsdagavond 26 juni vanaf 19.00 uur verzorgen wij met onze opleidingsorkesten van 
Harmonie de Dommelecho (opstaporkest en leerlingenorkest) een schoolpleinconcert op het 
schoolplein van basisschool de Schepelweyen. Velen van jullie zullen ons wel kennen van 
“Toeten en Blazen”. Een project wat je jaren aangeboden hebben op de basisscholen in 
Dommelen. 

Het concert op 26 juni betreft een concert door en voor kinderen. Maar natuurlijk ook voor 
volwassenen, tenslotte hebben wij ook in het orkest volwassen muzikanten die ofwel 
ondersteunen of gewoon ook nog leerling zijn. 

Misschien is muziek maken wel iets voor jou? Muziek maken is namelijk super leuk, erg 
gezellig zo met elkaar en bewezen is dat het ook nog eens goed is voor de ontwikkeling van 
het brein.  

Op deze avond heb je ook de gelegenheid om enkele instrumenten eens van dichtbij te 
bekijken en er eens op te spelen. Er zijn ook mensen aanwezig die jullie van alles over onze 
mooie, jonge en gezellige vereniging kunnen vertellen. En wist je dat als je een instrument wilt 
spelen bij onze vereniging je deze in bruikleen krijgt? 

Overigens spelen wij met alle orkesten (zo ook het groot orkest) op 1 juli vanaf de klok van 2 in 
de prachtige tuin van “Huize Agnetendal” aan de Dommelstraat in Dommelen.  

Tot 26 juni, 1 juli of misschien wel beide? 

Met muzikale groet, Harmonie de Dommelecho 
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