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NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
We zijn wild! 
Wild van de wilde dieren. Het thema slaat enorm aan, de kinderen zijn leergierig naar allerlei 
feitjes...lang leve het Digibord en Google. Juffen weten ook niet alles! 
 
In de themahoek wordt volop gespeeld. Je kan dierenverzorger zijn, dierenarts of de 
kassamedewerker. En bezoekers zijn van harte welkom als de dierentuin open is. 
Ook tijdens de speelwerktijd staan vele activiteiten in het teken van het thema. 
Te veel om hier te beschrijven. 
Daarom nodigen wij u, als ouders, uit om vrijdag 28 september om 12.00 uur de klas in te 
komen. Uw kind zal u rondleiden en vertellen wat we gedaan en beleefd hebben. 
Om 12.15 uur neemt u met de werkstukken, knuffels, boeken etc. uw kind mee naar huis. 
 
Het volgende thema is “Kom erbij!”. 
Het thema van de Kinderboekenweek 2018. Het gaat over vriendschap.. 
Kijkt u alvast in uw boekencollectie naar boeken die gaan over vriendschap.... 
Die mogen mee vanaf maandag 1 oktober mee school gebracht worden. 
 

Groetjes, de kleuterjuffen 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4 
Wat hebben we al veel letters geleerd in groep 3. We gaan nu vrij snel door de methode heen 
zodat we bij de moeilijkere letters, de tweetekenklinkers (eu, au, ui. ou, ei), wat meer tijd 
kunnen nemen. Fijn dat er veel kinderen ook thuis lezen. Door veel "leesmeters" te maken 
verhogen ze hun tempo.  
 
Ook in groep 4 wordt hard gewerkt. Het werken in de aula met juf Sabine gaat heel erg goed. 
We hebben mooie tussenschotten gekregen zodat er een miniklasje hebben in de aula. Dit jaar 
zijn we in alle groepen gestart met het blokschrift, in plaats van het lopend schrift (aan elkaar 



schrijven). Het valt ons op dat veel kinderen nu veel netter schrijven! We vreesden in groep 4 
een beetje voor verwarring, maar de overgang verloopt verbazingwekkend goed!  
 
Op woensdag en vrijdag is juf Ellen ook in onze groep. Zij neemt groepjes kinderen mee die 
extra hulp of extra verdieping nodig hebben. Superfijn! 
 
Groetjes, Sabine, Tineke, Ellen en Ine 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6 
Toetsen  
Inmiddels hebben de kinderen de resultaten terug van de reken- en spellingtoets. Dit hebben 
ze meegekregen op een roze briefje. Heeft u deze al gezien? 
 
Gym 
Het is belangrijk dat alle kinderen gymkleding en gymschoenen aan hebben. Vooral dit laatste 
is erg belangrijk voor de veiligheid! Graag even controleren of alle schoenen nog passen! 
Mocht uw kind niet mee kunnen gymmen om medische redenen, dan hoor ik dit graag via een 
briefje of de email.  
 
Judo 
Inmiddels hebben we vandaag les 4 gehad. Olaf kwam met het blijde nieuws dat we nog twee 
extra lessen krijgen! We zijn hard aan het werk aan het onderdeel: vertrouwen.  
 
Topografie 
Vandaag hebben de kinderen een oefenblad meegekregen van de topografie van Nederland 
(provincies en hoofdsteden). De toets is op vrijdag 28 september. 
Groep 5: is het niet verplicht, mogen meedoen. Ze krijgen anders een vervangende opdracht. 
Groep 6: is het verplicht. 
Via onderstaande link kunnen de kinderen ook nog online oefenen.  
https://www.topomania.net/mapinfo/Provincies%20van%20Nederland%20en%20Hoofdsteden?
destination=maps/netherlands%3Fpage%3D3 
 
Succes met leren! 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8 
De 1e boekendoos presentaties zitten er al op. Er komen ook veel leuke boeken voorbij en wat 
maakt iedereen er wat moois van, leuk! 
 
We zijn tijdens het creatief circuit nu aan het dansen. Wat zit er toch veel talent op de Martinus! 
 
We zijn tijdens de weektaak allemaal een fantasieverhaal aan het schrijven. Het is belangrijk 
dat onze interpunctie klopt, dat is nog best lastig. 
 
We krijgen de weektaak steeds beter af, we ervaren dat het maken van een goede planning 
belangrijk is. 
 
Soms vergeten sommige kinderen het huiswerk te maken of mee naar school te nemen, graag 
ook thuis aandacht aan besteden. 
 

 

https://www.topomania.net/mapinfo/Provincies%20van%20Nederland%20en%20Hoofdsteden?destination=maps/netherlands%3Fpage%3D3
https://www.topomania.net/mapinfo/Provincies%20van%20Nederland%20en%20Hoofdsteden?destination=maps/netherlands%3Fpage%3D3


SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 

SCHOOLGIDS 

Zoals u misschien al weet staat de schoolgids 2018-2019 op onze website.De schoolgids is 
bestemd voor ouders en verzorgers van leerlingen van onze basisschool. Hier vindt u alle 
praktische zaken overzichtelijk bij elkaar. Klik hier voor de schoolgids. 

WIJZIGING GEGEVENS? 

Heeft u een wijziging in uw adresgegevens, telefoonnummer en/of mailadres?  
Wilt u deze wijziging dan s.v.p. doorgeven via de mail aan everberne@skozok.nl .  
Alvast hartelijk dank! 
 

OPROEP TOT KANDIDATEN VOOR OUDERGELEDING GMR 

Geachte ouders,  
 
SKOzoK heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin besluiten over 
school-overstijgende zaken worden genomen. In de GMR zijn 5 personeelsleden en 5 ouders 
vertegenwoordigd. Per september 2017 ontstaat een vacature voor een ouder. Alle 
geïnteresseerde ouders kunnen zich daarvoor aanmelden (je hoeft geen lid van een MR te 
zijn).  
 
Wil je meedenken over actuele beleidszaken, zoals het koersplan 2019-2022?  
Wil je aan tafel met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht?  
Wil je meebeslissen over de organisatie van SKOzoK?  
Meld je dan aan voor de oudergeleding van de GMR!  
 
Meer informatie  
Wil je eerst een GMR vergadering bijwonen om eens te zien hoe dat gaat? Op dinsdag 25 
september ben je vanaf 20.00 uur als toehoorder van harte welkom op het bestuurskantoor aan 
het Pastoor Jansenplein 21 te Veldhoven. Je kunt dan ook kennismaken met de huidige GMR 
leden.  
 
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met één van de huidige GMR-leden (zie 
onderstaand). Ook kan op verzoek een persoonlijk gesprek worden ingepland. Het opvragen 
van de contactgegevens van de huidige GMR-leden en het maken van een afspraak voor een 
persoonlijk gesprek kan via het secretariaat van de GMR (Marja Mesman, 040-2531201, 
mmesman@skozok.nl). Ook het aanmelden als ouderlid van de GMR kan via de bovenstaande 
contactgegevens.  
 
Informatie over de GMR is te vinden op:  
www.skozok.nl, Over SKOzoK, Zo werken wij, Advies en Medezeggenschap.  
 
Indien er meer dan één kandidaat is, wordt er volgens het reglement, een stemming 
georganiseerd.  
 
Wij hopen op enthousiaste reacties, zodat we de oudergeleding van de GMR weer op sterkte 
hebben!  

https://www.martinusdommelen.nl/kalender/
https://www.martinusdommelen.nl/-uploads/files/insite/schoolgids-st-martinus-2018-2019.pdf
mailto:everberne@skozok.nl


 
Met vriendelijke groet,  
 
Dian Botteram, voorzitter GMR  
Ineke Mensink, vice-voorzitter GMR 

 

 

 

 



OPHALEN KINDEREN 

We zijn blij dat onze school zo aan het groeien is en vooral dat we zien dat er zoveel ouders en 

kinderen met de fiets naar school gaan. 

Met het ophalen van de kinderen merken we alleen dat door de hoeveelheid fietsen van 

wachtende ouders het onoverzichtelijk begint te worden voor de kinderen als ze uit school 

komen. Vooral voor de allerkleinsten die maar moeilijk over de fietsen heen kunnen kijken en 

de wat oudere kinderen die er met hun eigen fietsen soms nauwelijks nog door kunnen.  

Wij willen u daarom vriendelijk verzoeken om daar rekening mee te houden en uw fiets 

bijvoorbeeld aan de overkant op het trottoir te zetten. Of op de groenstrook of het trottoir 

richting het Martinusplein. 

Bedankt alvast voor uw medewerking! 

Namens team St. Martinus en de MR 
 

BIBLIOTHEEK DE KEMPEN 
 

 
 

Het is weer bijna Kinderboekenweek! 
Dat betekent dat er veel aandacht is voor lezen en leuke kinderboeken.  
Ieder jaar is er een thema en dat is dit jaar Vriendschap: Kom erbij! 
 
Ook bij de bibliotheek worden er veel leuke activiteiten georganiseerd in deze weken. 
 
Zo is er een echte Vriendenkahootquiz voor kinderen in groep 6,7,8, waar je met je vriendje of 
vriendinnetje aan mee kunt doen.  
Dit kan in de bibliotheek in Eersel, Budel, Valkenswaard, Bladel en Oirschot. 
Geef je samen op, neem je tablet of telefoon mee en kom naar de bibliotheek en win een leuke 
prijs!!! 
Opgeven kan via de site van Bibliotheek de Kempen. 
 
Maar er zijn nog veel meer leuke dingen te doen: voorleesuurtjes, workshops, 
theatervoorstellingen! 
Kijk op www.bibliotheekdekempen.nl voor het complete programma. 
 

 

 
 

 
 

 

http://www.bibliotheekdekempen.nl/

