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PRIVACYWETGEVING 
Sinds eind mei geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  en wordt de 
privacywetgeving in Nederland een stuk strenger. 
Voor onze school betekent dit in ieder geval dat we in ’t 
Bruggetje de rubrieken “jarig” en “instromers” niet meer kunnen 
gaan gebruiken.  
  

 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
DE zomervakantie komt er aan! In de kleuterklassen lijkt die al begonnen. De tentje(s) in de 
huishoek geven de sfeer van een minicamping en de vouwwagen buiten is zeer in trek. Op de 
bouwmat verschijnen tentjes, een toiletgebouw, een zwembad, de speeltuin, de 
kinderboerderij.. En dat allemaal van Kapla. Aan de timmertafel worden zelfs tentjes getimmerd 
van 2 dikke planken en 2 lapjes stof. In de kring tellen we onszelf in het Engels. Kortom, ook bij 
ons kriebelt de vakantie. 

De afgelopen periode hebben er veel bijzondere activiteiten plaats gevonden.  Vandaag is het 
doorschuifmoment geweest... het was best spannend voor de kinderen (en de juffen). Even in 
de kring kennis gemaakt en alvast een werkje gemaakt. Ze horen er allemaal BIJ.  

Vrijdag komen de kleuters met een big shopper naar school i.v.m. materiaal 
dat thuis schoongemaakt moet worden. De kinderen die naar groep 3 gaan krijgen hun 
plakboek morgen ook mee naar huis. Dat geeft een mooie terugblik op de kleuterjaren.... Ik heb 
mijn plakboek nog steeds.....50 jaar later ;-) 

Aanstaande woensdag kunnen we eindelijk zien wat groep 8 geoefend heeft: de musical. Er 
worden nog veel verjaardagen gevierd, in A en B.  

Donderdag is voor de leerlingen de laatste schooldag van het jaar 2017-2018. Wij wensen 
iedereen fijne, schoolvrije, en zomerse weken toe en hopen iedereen in goede gezondheid 



terug te zien na de welverdiende vakantie! 20 augustus start het nieuwe schooljaar om 8.30 
uur. 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4 
De oudergesprekken zijn bijna achter de rug en we zijn inmiddels met de afsluiting van het 
schooljaar begonnen Vanmorgen een fijn "doorschuifmoment" gehad en juf Tineke is met Nova 
op school geweest! 
 
Volgende week woensdag laatste schooldag met juf Ine en donderdag laatste schooldag en 
afscheid van juf Viviën. 
Woensdag gaan we ook naar de musical van groep 8 kijken. 
 
De kinderen gaan spulletjes mee naar huis nemen dus zou het fijn zijn als ze een (plastic) tasje 
meenemen. 
 
Lieve ouders, bedankt voor de fijne samenwerking dit schooljaar! 
 
Groetjes juf Viviën en juf Ine 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6 
Extra tas  
Wil iedereen maandag een extra tas mee naar school nemen? Dan kunnen we alles opruimen 
en wat mee naar huis mag kan dan in de tas.  
 
Musical 
Volgende week mogen we gaan genieten van de musical van groep 8. We zijn erg benieuwd 
naar het eindresultaat!  
 
Bijna zomervakantie 
We zijn het schooljaar aan het afronden. De laatste loodjes met het warme weer!  

Ik wil alvast iedereen bedanken voor het fijne schooljaar! 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8 
Vanmiddag hebben we de Bizmarkt op school. We hebben hard gewerkt aan onze producten 
en we hebben reclame gemaakt bij groep 5-6. We zijn heel benieuwd welk bedrijf er vanmiddag 
met de meeste omzet vandoor gaat! 
 
Groep 7 heeft de rapporten en het voorlopig advies gekregen. De focuspunten richting groep 8 
zijn duidelijk, we gaan er weer flink tegenaan na de vakantie! 
 
Groep 8 is bezig met de laatste voorbereidingen voor de musical. Het belooft een spektakel te 
worden volgende week! Wat een talent en wat een inzet, top! 
 
Morgen hebben we nog een gezellig feestje, juf Judith viert haar verjaardag. Het wordt heerlijk 
weer als het goed is! Denk aan reserve kleding, kleding die nat mag worden of eventueel 
badkleding. En natuurlijk aan zonnebrandcrème en hele goede zin! 
 
Via deze weg alvast een hele prettige vakantie namens de toppers van groep 7-8 en de juffen! 
 
 



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. 

TSO SAMEN ETEN 

Alweer een schooljaar bijna voorbij! 
Ook volgend schooljaar blijven wij overblijven op de St. Martinus school. De prijs zal worden 
verhoogd met €0,10. Dus van €2,20 gaan we naar €2,30. 
 
Wij zijn ook hard op zoek naar mensen die graag een handje komen helpen tijdens het 
overblijven. Als je dit graag zou willen doen of je weet iemand die wel een uurtje vrij heeft, bel 
of app dan even naar 06-47162799. Je krijgt hiervoor een vergoeding van 9 euro! Wat belasting 
vrij is. Eventueel kun je je ook melden bij Nola, de coördinator van het overblijven. Zij is 
maandag, dinsdag en donderdag tijdens het overblijven aanwezig. 
 
Het af- en aanmelden van de kinderen blijft hetzelfde als andere jaren. Via 06-nummer of via de 
mail: martinus@tsosameneten.nl 
 
Tot volgend schooljaar! 
Samen Eten 
 

GEEN CALAMITEIT, DUS LAATSTE SCHOOLDAG VRIJ 

Omdat er gedurende dit schooljaar geen calamiteit heeft plaatsgevonden kunnen alle kinderen 
vanaf vrijdag 6 juli gaan genieten van een welverdiende vakantie. 
Dus, alle kinderen zijn vrijdag 6 juli de hele dag vrij! 
 

VAKANTIEROOSTER MET VRIJE DAGEN 

Klik hier voor het vakantierooster met vrije dagen voor het 
nieuwe schooljaar. 
 
 
 
 

https://www.martinusdommelen.nl/kalender/
https://www.martinusdommelen.nl/voor-ouders/regels-voor-verlof/
mailto:martinus@tsosameneten.nl
https://www.martinusdommelen.nl/-uploads/files/insite/vakantierooster-2018-2019-martinus-correct.pdf


FIJNE VAKANTIE! 

 

Team St. Martinus wenst u een hele fijne vakantie! 

 

 

 


