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NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
Op vrijdag 28 september hebben we ons thema: naar de dierentuin, leuk afgesloten samen met 
de ouders. De ouders mochten een kaartje kopen aan de deur, kregen een plattegrond enz... 
Leuk was dat! In onze klassen waren de gemaakte werkjes te bewonderen. We hebben ook nog 
samen een liedje gezongen. Het was een leuke afsluiting.  

Gisteren hebben we met heel de school een start gemaakt met de kinderboekenweek. De 
kinderboekenweek loopt tot en met vrijdag 12 oktober. Dit jaar is het thema: vriendschap. We 
hebben een leuk toneelstukje gezien van Vriend en Schap door juf Sabine en juf Marloes. 
Tijdens de kinderboekenweek staat er een boog in de aula waar we briefjes in mogen hangen 
met een lieve/leuke tekst over dit onderwerp. Ook is de bibliotheek op onze school nu officieel 
geopend. Alle kleuters mogen voortaan op maandagmiddag onder schooltijd een boek gaan 
lenen in onze schoolbibliotheek. We hebben daarvoor biebtasjes gekocht (om de boeken fijn 
mee te kunnen nemen naar huis) die we deze week in de klas mooi gaan versieren. Het 
biebtasje met 1 biebboek mogen de kinderen op vrijdag 12 oktober na de afsluiting mee naar 
huis nemen. Het is dus de bedoeling dat het biebtasje iedere maandag mee naar school 
genomen wordt, zodat we wekelijks naar de schoolbieb kunnen gaan. 

Verdere informatie hierover is nog te lezen in dit bruggetje. 

Groetjes, de onderbouwjuffen. 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4 
De Kinderboekenweek is gestart! Gisteren is de schoolbieb geopend en alle kinderen hebben 
een tas gekregen om het geleende boek in mee te nemen. We gaan de tas nog versieren en op 
maandag mogen de kinderen een boek lenen. Vandaag komt Nelleke van bibliotheek voorlezen 
uit een boek over vriendschap. 



Groep 3 is alweer bezig met kern 3, daarin leren we de d, oe, z, ij en h. Het is heel belangrijk dat 
de kinderen goed oefenen met lezen. Lezen jullie thuis ook elke dag even? 

Groep 4 leert bij spelling onder andere woorden met ou en au. Dit kunnen ze zelf ook oefenen 
met Junior Einstein. Alle kinderen kunnen thuis ook inloggen op Junior Einstein met dezelfde 
gegevens als ze op school inloggen.  
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6 
Toetsen  
Vorige week hebben de kinderen van groep 6 en enkele van groep 5 de eerste topografietoets 
gemaakt. Deze was erg goed gemaakt! Ook complimenten voor de (creatieve) ouders 
(ezelsbruggetjes, Nederland nagetekend, overhoren). Deze week hebben de kinderen de 
spelling en taaltoets gehad. De resultaten volgen zo snel mogelijk.  
 
Aardrijkskunde 
Deze week zijn we gestart met het onderwerp: aardbevingen en tsunami. Een actueel onderwerp 
met het nieuws uit Sulawesi. De kinderen hebben een eigen leervraag bedacht en gekeken of ze 
het antwoord konden opzoeken. Sommige antwoorden waren snel te vinden, andere antwoorden 
waren iets lastiger. We hebben ook geleerd hoe dat je het beste iets kan zoeken op Google. We 
zijn er achter gekomen dat het makkelijker is om enkele steekwoorden/ trefwoorden uit de vraag 
op de zoeken dan de gehele vraag in te typen.  
 
Kinderboekenweek 
Gisteren was de opening van de Kinderboekenweek. Vriend en Schap hebben de KBW 
geopend. Met de klas hebben we het boek van dikke Vik en vieze Lies gekregen. We hebben 
ook nog witte tasjes gekregen. Deze tasjes gaan we in de loop van de KBW versieren.  
Vanochtend hebben we bezoek gehad van Nelleke. Nelleke werkt bij bibliotheek de Kempen. Zij 
heeft ons alles verteld over welke boeken een prijs hebben gewonnen. Foto's zijn te vinden in het 
fotoalbum.  
 
Leren leren/ monstertjes 
Zieme blijft nog even centraal in de klas. Zieme weet namelijk wanneer ze goed gewerkt heeft.  
Kenmerken van haar zijn: 
- Ze kan haar eigen werk en inzet beoordelen.  
- Ze vergelijkt haar werk met eerder gemaakt werk of met dat van anderen.  
- Ze weet wat ze de volgende keer anders zou kunnen doen.  
- Ze is trots op wat ze heeft bereikt.  
 
Daarnaast brengt Nettie nog regelmatig een bezoekje aan de klas! 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8 
De presentaties van de boekendozen zijn in volle gang. Wat worden er mooie boeken 
gepresenteerd met mooie dozen en veel informatie, top!   

We zijn tijdens de judo-lessen vanuit schooljudo veel bezig geweest met vertrouwen, dit hebben 
we ook opgepakt in de klas. Wanneer is iemand te vertrouwen? Hoe laat je zelf zien dat je te 
vertrouwen bent? De kinderen hebben hier in hele mooie ontwikkeling in doorgemaakt. Ze zijn 
zich meer bewust geworden van het belang van eerlijk zijn en het effect hiervan op de 
medeleerlingen en leerkrachten. Vanmorgen hebben ze een mooi diploma ontvangen en op 26 
oktober hebben we nog een afsluiting in de Belleman, hier volgt nog meer informatie over. 



De juf heeft een heel spannend boek voorgelezen in de klas. We vinden het erg prettig om hier 
naar te luisteren en we zaten helemaal in het verhaal. Nu zijn we op zoek naar deel 2, dus dan 
kunnen we weer verder.  

Voorlezen blijft leuk! Ook in groep 7-8 :-)   

Bijna alle kinderen zijn al aan de beurt geweest voor een coachgesprekje met de juf. Hierin wordt 
besproken hoe het gaat op school en waar nog behoeftes en wensen liggen. Bij groep 8 is er ook 
gepraat over het voortgezet onderwijs. Waar wil je graag naar toe? Waarom? En wat is hier dan 
nog voor nodig? 

De leermonstertjes hebben weer een mooie plek gekregen in de klas. We zijn even aan het 
opfrissen waar alle monsters ook alweer voor staan en welk monster je wanneer het beste in kan 
zetten. 
 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 

PARKEREN! 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Meerdere malen hebben wij u vriendelijk verzocht om, als u uw 
kind(eren) met de auto komt brengen en/of ophalen, uw auto in 
de daarvoor bestemde parkeervakken of op het Martinusplein te 
parkeren. Het is erg jammer te moeten constateren dat er nog 
steeds auto’s worden geparkeerd waar dit niet is toegestaan (op 
de stoep bij de school en/of op de stoep tegenover de school). 
Er ontstaan te vaak gevaarlijke situaties voor onze school!  

Nogmaals het dringende beroep op u en opa’s, oma’s of 
anderen die uw kind(eren) brengen en/of ophalen hiermee rekening te houden en schroom niet, 
wanneer er een onveilige situatie ontstaat, elkaar hier vriendelijk op aan te spreken. Tenslotte 
gaat het om de veiligheid van onze kinderen! 

Team St. Martinus 

BIBLIOTHEEK OP SCHOOL 

Gisteren is de Bibliotheek op School officieel in gebruik genomen! De juffen hebben voor 
alle leerlingen een katoenen biebtasje ontvangen. Uw kind zal dit tasje de komende week gaan 
oppimpen, personaliseren, versieren. Volgende week vrijdag sluiten we de Boekenweek af 
met de "Biebtassen-parade". Uw kind brengt dan zowel het tasje als een zelf uitgekozen boek uit 
de bieb mee naar huis. Lekker lezen in de vakantie! 

Na de herfstvakantie gaan alle klassen wekelijks op bezoek bij de bieb, steeds op maandag. 
maandag=biebdag=>biebtas meebrengen!  
De leerlingen van groep 7 en 8 zijn om toerbeurt de uitleners. 
 

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


Indien uw kind nog geen lid was van Bibliotheek de Kempen zit in de tas ook een biebpasje. Dat 
pasje hoeft NIET mee naar school, wij scannen hier de boeken middels speciale barcode-lijsten. 
Met het biebpasje kan uw kind meer boeken lenen bij een van de vestigingen van 
https://www.bibliotheekdekempen.nl 
 

SCHOOLJUDO 

Vandaag hebben de kinderen de laatste schooljudoles gehad. Het was super! We hebben niet 
alleen veel geleerd over de sport judo, maar ook over vertrouwen hebben in elkaar.  
 
Op vrijdag 26 oktober zal er een gezamenlijke afsluiting plaatsvinden; een schooljudofeest! 
Hierover volgt nog informatie. 
 

SCHOOLFOTOGRAAF 

Op 24 oktober 2018 komt de schoolfotograaf de kinderen op 
school fotograferen. 
Zorg dat je er op je best uitziet!  

 

(Bij voorkeur kleurrijke kleding aantrekken en geen zwarte of witte 
kleding).  
 
 

 

KOM MEE ST. MAARTEN VIEREN 

in de St. Martinuskerk in Dommelen…. 
 

Op zaterdag 10 november a.s. vieren we om 19.00 uur 
in de Martinuskerk in Dommelen, samen met het Sint 
Martinusgilde van Het Heilig Sacrament Dommelen, het 
feest van St. Maarten. 
Je kent hem misschien wel. Maarten, of Martinus, was de 
soldaat die de helft van zijn mantel zomaar weggaf aan een 
bedelaar. Hij wist wel dat het eigenlijk niet mocht en dat hij 
misschien wel in de gevangenis zou worden gezet omdat hij 
zijn uniform stuk had gemaakt.  
Toch deed hij het, omdat de bedelaar het dan minder koud  

    zou hebben. Over barmhartigheid gesproken! 
Uitnodiging:  
Alle kinderen, jeugdigen, van Dommelen met hun 
ouders, van harte welkom in de gezinsviering!! 
 
Als je met ons mee wilt vieren mag je een lampion meebrengen. Je kunt een lampion kopen, maar 
natuurlijk ook zelf maken van bv. een leeg glazen potje, een conservenblik of een uitgeholde 
suiker- of voederbiet. Let wel op de veiligheid en gebruik geen kaars als je papier of karton gebruikt 
hebt voor je lampion.  
 
Na de viering is er ook dit jaar weer een lampionnenoptocht.  
Deze tocht, met het Gilde voorop, is in samenwerking met de Buurtvereniging Oud Dommelen 
georganiseerd.  
We lopen via “Oud Dommelen” en de “Lage Heide” naar de brink (bij de Rode Beuk) in deze 
nieuwe wijk. Hier zal het Martinusvuur worden ontstoken en zullen de kinderen worden getrakteerd 
op warme chocolademelk.  

https://www.bibliotheekdekempen.nl/
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=xzQsYC9s&id=0A3643F182B758582771E65328AED59EF765175B&thid=OIP.xzQsYC9sphPt4sCG5wSyFQHaHh&mediaurl=http://www.advertenties.com/gallery/400x400-0/f715af/schoolfotografieschoolfotograaffotografie-kinderdagverblijvenprofessionele-schoolfotograaffotografie-nijmegenfotograferen-basisscholen.jpg&exph=400&expw=394&q=schoolfotograaf&simid=608015965545302053&selectedIndex=82
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/StMartinusTrier.jpg


We hopen dat velen aanwezig zijn in de viering en meedoen aan de lampionnenoptocht, want een 
optocht is pas leuk als er veel mensen in meelopen. 
 
Tot zaterdag 10 november in de kerk, 
Namens de werkgroep gezinsviering Martinuskerk, Dommelen 
 

 

HOLAPRESS VALKENLOOP 2018 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


