
 

 
 

 
 

NR. 2  6 september  2018 

(nr. 3 zal verschijnen op 20 september 2018) 

 

 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
De kermis van Dommelen is weer opgeruimd, wat waren de kinderen enthousiast.  
We zijn op maandagmorgen even een kijkje gaan nemen, toen alles nog dicht was.  
Dat was best een beetje spannend. We hebben een jongen gesproken die op de kermis woont, 
dat was heel interessant. 
 
Deze week zijn we gestart met het thema: We gaan naar de DIERENTUIN!  
Dit thema duurt vier weken. 
Wat veel dierentuinknuffels waren er maandagmorgen in de kring. 
"We gaan een dierentuin maken, met mooie verblijven voor alle dieren." 
Welke dieren kunnen bij elkaar? Wat hebben ze nodig? Er was gelijk veel te bespreken! 
Aan het eind van de morgen hadden we een verblijf voor de apen, de beren, de giraffen, de 
kangoeroes, de olifanten, de schildpadden, voor een egel, de slangen, de tijgers en de leeuwen 
en voor de konijn. 
Zo lag er ook nog in de kring: overalls, laarzen, boekjes over de dierentuin, een fotocamera en 
een tasje van de dierenarts……. 
Voor de dierentuin moet je betalen, er zijn verzorgers, er is ook een restaurant............er kwam 
van alles uit de kinderen! Het spel werd uitgebreid met kaartjes verkopen/ kaartjes kopen door 
de bezoekers/hokken schoon maken door de verzorgers e.d.  
 
Vandaag hebben we de tweede les judo gehad.  
 
Vrijdag gaan we een kijkje nemen in de bloemencorso tent van Dommelen.  
 
Er staan al veel foto’s op de website bij de groepen 1/2, al gezien? 
 
 
 
 
 
 



NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4 
We zijn alweer een paar weken hard aan het werk en groep 3 went steeds meer aan de manier 
van werken in onze klas. Ook groep 4 is al helemaal gewend aan het werken in de aula. Het 
werken met de chromebooks gaat ook steeds beter en ook groep 3 gaat hier binnenkort mee 
aan de slag. 

Groep 3 heeft al geleerd de letters i, e, aa, k, m, s, p en r. Vraag maar eens welke woordjes ze 
al kunnen maken! 

Groep 4 is heel hard aan het oefenen met de nieuwe rekenmethode op de chromebooks. Dat 
gaat steeds beter. 

Deze week krijgen we alweer de 2e judoles. Het is erg leuk om te zien hoe iedereen zijn best 
doet. 

Morgen gaan we een bezoekje brengen aan de bloemencorsotent. 

 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6 
Toetsen  
Deze week en volgende week volgen de eerste methodetoetsen van spelling, rekenen en taal.  
 
Judo 
Vandaag hebben we de tweede les van judo gehad. In totaal hebben we vier lessen met het 
thema vertrouwen. Samen met Olaf oefenen de kinderen verschillende activiteiten.   
 
Leren leren 
Volgende week komt monstertje Nettie 'een kijkje nemen in de klas'. Nettie is geen onbekende 
voor de kinderen. Ze kijkt o.a. naar: 
Hoe ziet het laadje eruit? Gaan de klassentaakjes goed? Ik gebruik iets, waar leg ik het dan 
terug? Waar werk ik het beste? 
 
Nettie regelt namelijk haar eigen spullen en werkplek. 
Kenmerken: 

 Ze weet op welke plek ze het beste werkt? 
 Ze weet welke spullen ze nodig heeft voor een taak 
 Ze heeft alles bij de hand en zorgt ervoor dat ze niet mis grijpt  
 Als ze klaar is met een taak bergt ze zelf de spullen weer op een vaste plek op.  

 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8 
Er wordt hard gewerkt in groep 7-8!   

We hebben even moeten wennen aan de nieuwe weektaak en het plannen hiervan maar dit 
gaat nu steeds beter. Als we altijd hard werken en goed ons best doen dan krijgen we niets 
mee naar huis als het niet af is. Maar als we veel met andere dingen bezig zijn kan het zijn dat 
we in het weekend nog wat van de weektaak af moeten maken.  



We zijn bezig met een project over de Tweede Wereldoorlog. We hebben het onder andere 
over Anne Frank, de hongerwinter, 4 en 5 mei, etc. 

We hebben volgende week donderdag onze eerste toets van Engels, we zijn op school gestart 
met leren en hier kunnen we thuis mee verder gaan.  

Ook hebben we maandag een toets van taal, alle toetsen staan ook in onze classroom agenda. 
De agenda goed in de gaten houden dus! 

Mocht er tussendoor behoefte ontstaan voor een persoonlijk gesprek dan kan dit altijd, graag 
even per email of persoonlijk een afspraak maken. 

  

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 

REGELS VERLOF 

Vakantieverlof.  
Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind(eren) door de specifieke aard van uw 
beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval mag de directeur van 
de school één keer per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan 
plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de enige gezinsvakantie tijdens dat schooljaar. Bij uw 
aanvraag moet u een werkgeversverklaring overleggen, waaruit naast de specifieke aard van 
uw beroep ook de reden aangegeven moet zijn waarom u niet tijdens een schoolvakantie verlof 
kunt opnemen. De directie van de school beslist hierover.  
Daarnaast moet u met de volgende voorwaarden rekening houden: 
• u kunt maar voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar aaneengesloten verlof krijgen; 
• verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is wettelijk niet toegestaan;   
• het verlof moet ten minste 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school  
  worden aangevraagd. 
 
M.b.t. : Vrijstelling van schoolbezoek vanwege specifieke aard van het beroep van één 
van de ouders: 
- is mogelijk; éénmaal per schooljaar voor ten hoogste tien dagen. 
- is niet mogelijk; tijdens de eerste twee schoolweken van een schooljaar. 
- waar moet voornamelijk aan gedacht worden bij het begrip “specifieke aard van het beroep”? 
       * seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een  
          piekdrukte kennen waardoor het voor het gezin onmogelijk is om in die periode een  
          vakantie op te nemen. 
-  aan welke voorwaarden moet voldaan worden? 
       * het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in  
         de vakantieperiodes tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden.  
         Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet  
         wordt behaald is onvoldoende. 
 
M.b.t. vrijstelling van schoolbezoek vanwege andere gewichtige omstandigheden: 
- is mogelijk: maximaal 10 dagen per schooljaar. 
- waar moet voornamelijk aan gedacht worden bij het begrip “andere gewichtige  
   omstandigheden”? 

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


        * De zaken die niet zijn genoemd in art. 11 van de Leerplichtwet en die veelal buiten de wil  
          of invloedsfeer van de ouders of leerlingen zijn gelegen. 
 
- in de hieronder genoemde gevallen kan, indien het totale verlof het aantal van 10 verlofdagen  
  niet te boven gaat, verlof worden gegeven voor/bij: 
 
1. het bezoeken van een medicus, mits dit niet buiten de lesuren om kan; 

2. bij verhuizing binnen de gemeente: 1 dag; 

3. bij een huwelijk van bloed- of aanverwanten van de leerling t/m de 4e graad: 1 dag; 

4. bij het overlijden van bloed- of aanverwanten van de leerling van de 1ste graad: 4 dagen; 

5. bij het overlijden van bloed- of aanverwanten van de leerling van de 2de  t/m de 4de  graad: 

1 dag;                                               

6. bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten van de leerling t/m de 2de graad: 1 dag; 

7. voor leerlingen woonachtig buiten de gemeente, bij zeer extreme weersomstandigheden 

waardoor zij de School niet kunnen bereiken; 

8. bij een besmettelijke ziekte binnen het gezin, vastgesteld door een medicus; 

9. bij een 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten 

van de leerling t/m de 4de graad: 1 dag; 

10. voor leerlingen uit algemeen erkende minderheidsgroepen i.v.m. de viering van nationale 

feest- en gedenkdagen; 

 
- In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven; 
            - familiebezoek in het buitenland 
            - goedkope tickets in het laagseizoen 
            - omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode 
            - vakantiespreiding 
            - verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn 
            - eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte 
            - sabbatical 
            - wereldreis/verre reis. 
 
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directie wordt gezien als 
ongeoorloofd schoolverzuim en wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. De 
leerplichtambtenaar is belast met de feitelijke uitvoering van het toezicht op de naleving 
van de wet. Tegen ouders/verzorgers die hun kind zonder toestemming van school 
houden, zal de leerplichtambtenaar maatregelen nemen. 

MONSTERLIJKE KENNISMAKING 

In onze snel veranderende maatschappij blijkt het steeds belangrijker dat kinderen over 
vaardigheden beschikken die verder gaan dan het leren van de tafeltjes of het benoemen van 
de provincies van Nederland.  
 
Daarom besteedt onze school veel aandacht aan het ‘leren leren’. De basis hiervan zijn 16 
leerstrategieën. Hierbij ontdekken de kinderen welke manieren van leren er zijn en welke 
manier het beste bij hen past. Ze leren zichzelf beter kennen, plannen, evalueren, hun eigen 
werkplek organiseren, om hulp vragen, etc. Kortom: vaardigheden die de kinderen nodig 
hebben voor nu en in de toekomst.  
 
Om deze moeilijke begrippen voor de kinderen begrijpelijk en visueel te maken, gebruiken we 
‘monstertjes’. De monsters zijn allemaal ergens goed in en helpen de kinderen om de 



vaardigheden te leren of te versterken. De kwaliteiten van de monsters zijn afgeleid van de 
leerstrategieën. Als leerkracht brengen we deze vaardigheden bij de kinderen onder de 
aandacht. Doordat we werken met de monsters hebben de leerstrategieën een gezicht 
gekregen en zijn ze herkenbaar voor alle kinderen van groep 1 t/m 8. Er zijn 16 monsters, 
verdeeld in 5 kleurrijke families.  
Via deze link naar onze website kunt u zien welke monsters dat zijn. 

 

NIEUWS VAN DE OUDERRAAD 

 Wijziging activiteit: 
Op de activiteitenlijst staat bij 5 december; opruimen versiering Sint. Dit willen wij graag 
verplaatsen naar 6 december om 13.00 uur. We gaan dan ook de kerstspullen van 
zolder halen. Het versieren voor Kerst zal plaatsvinden op vrijdagochtend 7 december. 
Wij kunnen uw hulp goed gebruiken! Opgeven kan bij Henja van der Vegt, 
henja13@hotmail.com. 
 

 Tevens zijn wij ook nog op zoek naar “luizenmoeders” (mogen ook vaders zijn). 
Voor meer informatie of opgeven; henja13@hotmail.com.  
 

 Tijdens de informatieavond hebben wij kenbaar gemaakt dat er voor de Ouderraad nog 
één ouder gezocht wordt die graag activiteiten wil organiseren. 
Graag opgeven bij henja13@hotmail.com. 
 

Groeten van de Ouderraad 

INFORMATIEAVOND GGD 
Problemen met broekpoepen bij kinderen komen vaker 
voor dan gedacht en worden vaak van kwaad tot erger. 
Met de juiste aanpak is dit probleem thuis goed te 
verhelpen. Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost 
op 2 oktober een informatieavond voor ouders van 
kinderen met poepproblemen.  
 
Zindelijk zijn 
Het ophouden van de plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat 
kinderen naar de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen zindelijk overdag en ‘s nachts. Bij 
ongeveer 7% van de 4 tot 7 jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 1 
tot 3% van de kinderen vanaf 4 jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een grote impact 
hebben voor zowel het kind als de ouders/verzorgers. 

https://www.martinusdommelen.nl/voor-ouders/leren-leren/
mailto:henja13@hotmail.com
mailto:henja13@hotmail.com
mailto:henja13@hotmail.com


De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 2 oktober a.s. samen met gespecialiseerde 
ziekenhuispoli’s een informatieavond over broekpoepen. Op deze avond krijgt u 
achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken ze de verschillende manieren en 
praktische tips om het broekpoepen aan te pakken.  
 
De informatieavond vindt plaats in het Centrum Hofdael, Molenstraat 23 te Geldrop. Vanaf 
19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De 
kosten voor deze avond zijn 3 euro. 
 
Aanmelden 
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via onze website www.ggdbzo.nl.  
 

 

http://www.ggdbzo.nl/

