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NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
Maandag=Biebdag. 
Enthousiast gingen afgelopen maandag de kinderen hun boek in de bibliotheek inleveren en 
weer op zoek naar een nieuw boek. Ze worden geholpen door leerlingen uit groep 7/8, leuk om 
te zien.  
Veel leesplezier thuis! 
 
Het is volop herfst. In de groep wordt hier natuurlijk ook aandacht aan besteed. In de herfst is het 
heerlijk om buiten te spelen. Overal op het plein liggen eikels, beukennootjes en bladeren. We  
kijken naar dwarrelende bladeren, luisteren naar de wind…  
We zijn naar “het bos” achter de kerk gewandeld. We hebben veel mooie bladeren gevonden, 
mos en ook hele mooie paddenstoelen!   
 
Dinsdagmiddag is het nieuw thema “rommelen in Dommelen” geopend in de gymzaal. Het is 
een gezamenlijk thema voor de groepen 1 t/m 8. Op de website is hier meer over te lezen en er 
staan  foto’s op van de opening. 
Heeft u leuke ideeën over Dommelen voor in onze klas? Laat het ons weten!  
 
Woensdag 31 oktober is juf Marloes afwezig, juf Mandy werkt dan in groep 1-2b. 

Morgen sluiten we onze judolessen af met een grote judoclinic in de Belleman. Voor de 
groepen 1/2A en 1/2B is dit van 8.45 uur tot 9.30 uur. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind 
morgen uiterlijk om 08.40 uur bij de Belleman is? Uiteraard bent u van harte welkom om te 
blijven kijken. 
 
Wij, de kleuters en de juffen) zijn blij en dankbaar dat we op een mooi nieuw grasveld kunnen 
spelen. De tuinmannen hebben veel werk verzet voor ons.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4 
Wat fijn dat zoveel kinderen afgelopen maandag hun biebtas bij zich hadden. Onze "biebtijd" is 
op maandag van 13.30-13.45 uur. Op andere dagen  is het niet mogelijk een  boek te gaan 
uitzoeken. We hopen op veel leesplezier! 

Komende weken werken we rondom het thema: Rommelen in Dommelen, maar natuurlijk slaan 
we thema Herfst ook niet over.  

Fijn dat kinderen van groep 4 ook thuis oefenen met het automatiseren van de tafelsommen. 
Fijne sites zijn: tafeldiploma.nl, tafelsoefenen.nl 

Morgen sluiten we onze judolessen af in de Belleman met een judofeest; iedereen is welkom om 
te komen kijken!  

  

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6 
Sportief rekenen  
T/m de kerstvakantie krijgen we iedere donderdag les van studenten sportkunde.  
Deze studenten geven sportief rekenonderwijs. Tijdens deze lessen gaan we extra oefenen met 
meten, tijd en geld.  
Belangrijk dat alle kinderen gymschoenen bij zich hebben. Ze kunnen deze eventueel 
woensdag op school laten of donderdagochtend meenemen.  
 
Judo 
Morgen hebben de afsluiting van de judolessen in sporthal de Belleman.  
Deze afsluiting is onder schooltijd, we zijn weer op tijd terug op school.  
 
Topotoets 
De afgelopen weken hebben we extra geoefend met de topografie van Noord-Brabant. De 
kinderen krijgen morgen het oefenmateriaal mee naar huis.  
Op vrijdag 2 november is de topografietoets! 
 
Een meisje 
Afgelopen maandag was het eindelijk zo ver! Ik mocht vertellen of wij een meisje of jongen 
krijgen. De toverbal kleurde roze, dus wij verwachten in maart een meisje! 



De kinderen hebben al flink nagedacht over namen! Fijn deze input voor ons.  

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8 
We zijn bezig met een project over natuurrampen. Er wordt onderzocht wat vulkanen, 
aardbevingen, tsunami's, tornado's en orkanen zijn. De kinderen hebben in tweetallen een van 
deze onderwerpen gekozen en ze zijn vrij in de vorm van presenteren. Zo wordt er nu geknutseld 
en worden er Powerpoints en muurkranten gemaakt. De juf is benieuwd naar het eindresultaat! 

Enkele kinderen vergeten soms het huiswerk te maken of mee te nemen, ook wordt een toets 
soms over het hoofd gezien. Het is erg belangrijk om samen thuis de google classroom agenda 
in de gaten houden. 

Morgen gaan we naar de Belleman voor de afsluiting van de schooljudo. We zijn daar welkom 
van 10.00u tot 10.45u en Carlos Platier Luna verzorgd daar een clinic voor de kinderen.  

We starten vanmiddag met het thema 'rommelen in Dommelen', met de groepen 4 t/m 8 
gemengd. We gaan eerst onderzoeksvragen opstellen en brainstormen over wat we allemaal te 
weten willen komen en waar we onderzoek naar willen gaan doen. We mogen 'out of the box' 
denken, zo moeten we misschien wel ergens naartoe om informatie te verkrijgen.  

  

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 

JUDOCLINIC BELLEMAN 

Morgen sluiten we onze judolessen af met een grote judoclinic in de Belleman. 

Voor de groepen 1/2A en 1/2B is dit van 8.45 uur tot 9.30 uur, voor de groepen 3 t/m 8 is dat van 
10.00 uur tot 10.45 uur. Topjudoka Carlos Platier Luna zal hierbij aanwezig zijn. 

U bent natuurlijk welkom om te gaan kijken! 

DE VREEDZAME SCHOOL 

De Vreedzame School is een compleet programma voor 
basisscholen voor sociale competentie en democratisch 
burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een 
leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien 
voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen 
beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen 
zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en 
staan open voor de verschillen tussen mensen. 

We hanteren dit programma al enkele jaren op onze school maar 
hebben op onze laatste studiedag een opfrismoment gehad zodat 
we ook als (vernieuwd) team hier weer volledig achter staan.  

Deze week zijn we gestart met blok 2; We lossen conflicten zelf op - conflicthantering 

https://www.martinusdommelen.nl/kalender/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO0-z9kqHeAhVQZ1AKHSo-D9YQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.kcboschveld.nl%2FKINDCENTRUM%2FDe-Vreedzame-School&psig=AOvVaw2ZNzxoVuLUADYZqvOc78Ue&ust=1540541623119848


In dit blok leren de kinderen hoe ze zelf, zonder hulp, een conflict op kunnen lossen. Ze kennen 
daarbij het verschil tussen conflict, ruzie en meningsverschil. Ze maken kennis met het idee van 
win-winoplossingen voor conflicten. 

 

ROMMELEN IN DOMMELEN 

Afgelopen dinsdag was de opening van het schoolbrede thema: 
Rommelen in Dommelen. Op onze school kwamen twee deftige 
dames een bezoekje brengen, die zijn verhuisd naar de nieuwe 
woonwijk: Lage heide. Ook de kraai die op de kerktoren woont 
was aanwezig. Samen met de kinderen hebben ze benoemd wat 
er te doen/zien is in Dommelen. De komende weken gaan wij 
ons hier extra in verdiepen. We hebben namelijk afgesproken 
dat de dames over 3/4 weken nog eens terugkomen om te kijken 
wat we over Dommelen hebben gevonden/geleerd.  

Op donderdag 15 november sluiten we het thema af met een 
tentoonstelling. Papa's, mama's opa's en oma's zijn welkom om 
dan een kijkje te komen nemen van 14.45 uur tot 15.15 uur. 

 

 


