
 

 
 

 
 

NR. 20  14 juni 2018 

(nr. 21 zal verschijnen op 28 juni 2018) 

 

 

JARIG 
20-06 Nikki Marcus (gr. 5-6) 
21-06 Lieve Bruring (gr. 1-2a) 
27-06 Robin Akkermans (gr. 1-2a) 
27-06 Diego Luijten (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 
Allereerst willen wij de ouders maar natuurlijk vooral de kinderen bedanken. Wij hebben heerlijk 
genoten van onze juffendag vorige week vrijdag. Het weer zat een klein beetje tegen maar dat 
heeft de pret niet mogen drukken. Bedankt allemaal voor de mooie cadeautjes. Wij zullen de 
schilderijen een mooi plekje in onze klas of gang gaan geven. Foto's van de juffendag staan in 
het fotoalbum. 

Deze week hebben wij allemaal nog hard gewerkt om het vaderdag cadeautje op tijd af te 
hebben. Gelukkig is dat gelukt. Nog een paar nachtjes wachten, papa's....Spannend! 



Volgende week starten we met ons laatste thema van dit schooljaar; de vakantie! Spullen van 
thuis die we hiervoor kunnen gebruiken zijn natuurlijk welkom. Denk aan een slaapzak, een 
klein tentje, handdoek, koffertje, reisboeken, enz.... Graag voorzien van naam. 

Op woensdag 20 juni gaan we gezellig met zijn allen op schoolreis. De ouders die meegaan op 
schoolreis hebben inmiddels een mail hierover ontvangen. Welk groepje je onder je hoede krijgt 
en hoe laat we samen lunchen enz... krijgen deze ouders die ochtend nog van ons te horen. De 
kinderen, maar ook de ouders dragen die dag allemaal ons oranje schoolshirt. 

We gaan er weer een gezellige dag van maken. 

Groetjes, de onderbouwjuffen. 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4 
De Cito’s zitten er bijna op! Maandag krijgen de kinderen hun rapport mee. Met daarbij ook de 
scores van de Cito toetsen.  
In de laatste weken gaan we beetje afronden en opruimen.... Met natuurlijk ook de schoolreis, 
ouderbedankuurtje, kijken naar musical groep 8. Een heel gezellige tijd dus!  
 
Groetjes van de juffen!  
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6 
Keer- en deelsommen 
De sommen in groep 5 en groep 6 worden steeds groter. 
Denk voor groep 5 aan de volgende sommen; 64:6= en 2x39= Voor groep 6 kunt u denken 
aan; 175x5= 28x24= 272:8= Als we de oplossing van de som snel weten, kunnen we deze 
sommen makkelijker uitrekenen. 
Oefent u thuis nog wel eens met de keer- en deelsommen? 
 
Gymschoenen 
Steeds meer kinderen dragen met dit lekkere weer slippers. Helaas vergeten ze dan sokken 
voor in de gymschoenen. Graag denken aan sokken en gymschoenen voor in de gymles! 
 
Reminder rapport 
Wil iedereen zorgen dat het rapport weer terug naar school komt? 
Dan kan ik zorgen dat 18 juni iedereen het tweede rapport in het mapje meekrijgt. 
 
Studiemiddag 
Dinsdag 19 juni is het studiemiddag. Dan zijn de kinderen in de middag vrij. 
 
Schoolreis 
Woensdag 20 juni gaan we gezellig op schoolreis. Informatie hierover heeft u al eerder 
ontvangen via de mail. 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8 
Groep 8 heeft genoten van een erg gaaf kamp in Steensel! Een mooie fietstocht, friet en 
pannenkoeken eten, Jump XL, zwemmen bij de Kempervennen, slagballen tegen de juffen, 
watergevechten, badminton, samen veel lol gemaakt en weinig geslapen. Dat was geslaagd! 
Juf Jolanda kwam ook nog even op bezoek, dat was leuk! 
 



Groep 7 gaat komende woensdag op schoolreis. Ook dat wordt vast en zeker een super 
gezellige dag! 
 
Groep 7 is klaar met de CITO-toetsen, wat hebben ze hard gewerkt en goed hun best gedaan! 
 
Groep 8 is druk bezig met de musical, het begint er al heel gaaf uit te zien met echt acteer- en 
zangtalent. =) 
 
We zijn vandaag gestart met de productie van onze bedrijven. We gaan er flink tegenaan zodat 
we flink omzet kunnen maken tijdens de verkoop. 
 
Maandag krijgen we ons rapport mee naar huis. We hebben alleen nog niet alle rapporten 
terug. Graag retour zodat het nieuwe rapport weer in het mapje kan. 
 
Nog niet alle ouders van groep 7 hebben zich ingeschreven voor de oudergesprekken. Indien 
hier nog behoefte aan is dit graag zo snel mogelijk doen. 
 

We gaan er nog een paar fijne weken van maken! 
 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 

WAAR WAS JE? 

Binnenkort genieten de kinderen van hun welverdiende vakantie. 
Jammer genoeg laten ouders soms hun kind(eren), zonder toestemming van de 
schooldirectie, verzuimen om eerder op vakantie te gaan of later terug te komen van de 
vakantie (dus onder schooltijd).  
De directie van de school is verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar en 
deze zal steekproefsgewijs hierop controleren. Wanneer blijkt dat uw kind ongeoorloofd heeft 
verzuimd, zal de leerplichtambtenaar een officiële waarschuwing geven en/of een proces-
verbaal opmaken. Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van €100,- per kind per 
dag of dagdeel op. Indien er eerder een proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt, zullen 
de ouders gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen. 
 
Overigens geldt bovenstaand ook wanneer u uw kind(eren) gedurende het schooljaar zonder 
toestemming van de directie laat verzuimen. Zie hiervoor onze regels voor verlof op onze 
website. 

EINDTOETS (IEP) 
Onze leerlingen van groep 8 nemen elk jaar deel aan de Eindtoets (IEP).  
Dit schooljaar hebben onze leerlingen een gemiddelde score van 82,8 behaald. Landelijk is het 
gemiddelde 81 (2017-2018).  
 
We zijn trots op onze kanjers die hier hard voor gewerkt hebben! 
 
 
 
 

https://www.martinusdommelen.nl/kalender/
https://www.martinusdommelen.nl/voor-ouders/regels-voor-verlof/


CLUBKAS CAMPAGNE 

Een tijdje terug heeft u kunnen stemmen op de MR/OR St. Martinus tijdens de door de 
Rabobank onlangs georganiseerd Clubkas Campagne. 

Uw stem heeft €84,-- opgeleverd!  

Wij willen u nogmaals bedanken voor het uitbrengen van uw stem.  

Namens de MR en OR van bs. St. Martinus

 

 

 


