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NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
Het rommelen in Dommelen verloopt goed. Alle groepen zijn op pad gegaan om de omgeving te 
verkennen.  Wat kun je allemaal doen in Dommelen? Wat staat er in Dommelen? 
Martinusschool, Martinuskerk, Martinusplein????  
Deze week hebben we antwoord gekregen op de vraag wie is toch die Martinus, die zo belangrijk 
is in Dommelen. 
Meester Ger, de directeur van 14 jaar geleden, kon ons dat goed uitleggen. Hij had een 
soldatenhelm en een mooie mantel bij zich om ons het hele oude verhaal van Martinus te 
vertellen. Foto's zie album bij de Skozapp. Wilt u ook het verhaal horen? In en vanuit de kerk 
wordt komend weekend aandacht besteed aan Sint Maarten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In beide groepen richten we ons nu ook op het huis en de straat waar de kinderen wonen. Hoe 
ziet jouw huis eruit? Is het een vrijstaand huis, met twee onder één kap, een rijtjeshuis, een 
flat? Kan ieder kind zijn eigen adres  benoemen? Welk huisnummer heeft jullie huis? 

Op donderdag 15 november sluiten we het thema 
Rommelen in Dommelen 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. 

 
Na het rommelen in Dommelen, begint het gerommel van Sint en zijn Pietermannen!  
We volgen de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal. 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4 
We zijn fijn bezig met ons thema 'Rommelen in Dommelen'. De kinderen leren van alles over 
Dommelen en maken mooie kunstwerken. Hopelijk komen er veel ouders kijken naar de 
tentoonstelling volgende week! 

Groep 3 leert steeds meer 2 teken klinkers, zoals de eu en de ie. Thuis oefenen met lezen blijft 
belangrijk! Met Zoem op de computer kunnen de kinderen ook oefenen met kern 5, daar zijn we 
op school nu ook mee bezig. 

Denken jullie aan de gymspullen elke dinsdag en donderdag? Er zijn nu regelmatig kinderen die 
hun gymspullen niet bij hebben. Het is erg jammer als ze niet mee kunnen gymmen. Op 
donderdag mogen de gymspullen al in de ochtend mee, omdat we dan ook beweegrekenen 
hebben in de ochtend. 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6 
Sportief rekenen 
De rekenlessen door de studenten sportkunde zijn erg leuk! We zijn flink aan het oefenen met de 
getallenlijn en de klok. 
Vandaag hadden we zelfs een levende klok in de gymzaal! De foto's volgen zo snel mogelijk in 
de Skozapp. 
 
Voorleeswedstrijd 
Na vele aanmeldingen in de groep zijn er twee winnaars gekozen voor de voorleeswedstrijd op 
school. Een leerling uit groep 5 en een leerling uit groep 6. 
Samen met de winnaars uit groep 7 en groep 8 gaan de kinderen a.s. vrijdag voorlezen voor de 
gehele school. 
Ze lezen ieder een stuk voor uit het boek Lampkapje en de wolf. We wensen ze alvast veel 
succes! 
 
Studiedag 
A.s. maandag is het studiedag. Dan zijn de leerlingen de gehele dag vrij. 
 
Toetsen 
Er komen weer een aantal methodetoetsen aan. Daarnaast zijn we aan het oefenen met 
tempotoetsen voor rekenen. 
Maak zoveel mogelijk sommen in twee of drie minuten, dit verschilt per opdracht. 
Voor groep 5: plus- en minsommen t/m 20 



Voor groep 6: keer- en deelsommen t/m 100 Dit oefenen we natuurlijk regelmatig op school. 
Sommige leerlingen vinden dit toch nog erg lastig. Kunt u thuis ook een aantal keer oefenen? 

 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8 
Groep 8 is volop bezig met de CITO toetsen, tot en met volgende week zijn we hiermee bezig. 

Tijdens het werken aan het thema gaan er steeds meer groepjes op uit. We leren veel over ons 
eigen dorp en we leren samenwerken met verschillende leeftijden. Leuk! 

We hebben nu een tijdje twee aan twee gezeten in de klas. Het is rustig in de klas zo, super fijn! 
Ook de kinderen ervaren dit als erg prettig, er hangt een fijne werksfeer.  

We gaan binnenkort weer terug in groepjes zitten met dezelfde afspraken. 

De lootjes voor de surprise zijn getrokken, we zijn benieuwd naar wat er allemaal gemaakt wordt! 

De oriëntatiemiddagen bij Were Di komen er aan voor groep 8, veel succes en plezier voor 
iedereen!  

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 

ZIEKMELDING 

Kan een leerling door ziekte (of een andere oorzaak) niet op school komen, wilt u ons dat dan zo 
spoedig mogelijk laten weten.  

Graag voor 08.15 uur bellen op telefoonnummer 040-2017970! 
Om misverstanden te voorkomen willen wij u dringend verzoeken deze ziekmelding niet te 
mailen maar telefonisch te melden. 
 

 
 

BEDPLASSEN; DAAR WIL JE TOCH VANAF 

's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een 
schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder! 
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 13 november een informatieavond 
voor ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen.  
 
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo plaatsvindt. 
De meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in 
Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal 
verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.  
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt 

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


veranderen. 
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde 
ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u 
achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren 
en praktische tips om het bedplassen aan te pakken.  
 
U bent van harte welkom op dinsdag 13 november in het Elkerliek ziekenhuis  in Helmond.  
Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. 
De kosten voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro. 
 
Aanmelden 
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-
Zuidoost www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u 
terecht bij de sector Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 
0031 422. 
 

 

 

 


