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NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
Donderdagmiddag 15 november was de afsluiting van ons thema: Rommelen in Dommelen. Het 
was een geweldig thema door heel de school. Leuk om te zien hoe trots de kinderen vertelde 
over hun gemaakte werkjes.                                                                           
We zitten nu alweer volop in ons volgende thema: Sinterklaas. We volgen de verhaallijn van het 
sinterklaasjournaal. Iedere ochtend kijken we samen met de kinderen naar dit journaal. De 
kinderen kunnen ook leuke spelletjes doen op www.sinterklaasjournaal.nl. Ook leuk om thuis te 
doen.                                                                                                
We hebben allemaal een aparte envelop met al een heleboel pietenplaatjes gekregen op school. 
We hebben alleen nog geen idee waarvoor de plaatjes zijn. Misschien dat het een memory gaat 
worden denken sommige kinderen. Het ruilen van de pietenplaatjes is ook erg leuk om te doen.                                                                                                       
Op woensdag 29 november gaan we met alle kinderen tot en met groep 4 in de aula samen 
pepernoten maken. Gezellig maar vooral ook erg lekkerrrrr.                                                           
In beide kleutergroepen zijn weer enkele kleuters bijgekomen. Welkom allemaal en wij wensen 
jullie veel plezier toe op onze school. 
 
Ruildag:                                                                                          
Op woensdag 5 december werkt juf Tilly in groep 1-2B en op vrijdag 7 december is juf Marloes in 
groep 1-2B. 
 
Groetjes, de onderbouwjuffen. 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4 
Zo gezellig die Sinterklaastijd! 

We zijn druk bezig met de kaartjes die bij de post zaten. Er wordt geteld en geruild! Wat zouden 
we er nog meer mee kunnen doen? 

http://www.sinterklaasjournaal.nl/


Ook tijdens de pieten-rekengym doen de kinderen heel actief mee. Ze bewegen en spelen maar 
leren tegelijk! 

Bij groep 3 zijn bijna alle letters nu aangeboden; we missen er nog maar een paar op ons 
letterbord. Fijn dat veel kinderen ook thuis lezen en zoem op de computer doen. 

De kinderen van groep 4 zijn flink aan het automatiseren. De plus- en minsommen tot 20 moeten 
in snel tempo kunnen worden gemaakt. Dit kan ook thuis online worden gedaan.  
  

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6 
Rekenen  
We hebben in de klas weer geoefend met de tempotoetsen.  
Groep 5: plus- en minsommen t/m 20  
Groep 6: keer- en deelsommen t/m 100 
 
De kinderen hebben allemaal inloggegevens gekregen voor de website www.tempotoets.nl 
Op school moeten ze dagelijks 2x 2 minuten oefenen. Thuis kunnen ze ook inloggen en oefenen. 
We merken dat het heel belangrijk is dat deze sommen goed geautomatiseerd moeten zijn. De 
sommen in groep 5-6 worden steeds groter en moeilijker. De basis moet goed zijn! Helpt u thuis 
ook mee? 
 
Robot Love 
Afgelopen maandag zijn we begonnen met een les over Robot Love. De kinderen weten dat we 
op vrijdag 30 november op excursie gaan. We hebben al geleerd wat een robot allemaal heeft. 
Dat zijn 5 onderdelen: motor, krachtbron, armen of andere onderdelen waarmee hij iets kan 
doen, sensoren en een computer. De kinderen hebben nagedacht over een hulprobot. Ze 
ontwerpen een eigen hulprobot en wie weet kunnen we hem ook nog maken!  
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8 
We zijn in de klas vanuit de vreedzame school bezig met het verschil tussen een conflict en 
ruzie. En met hoe je een conflict op een nette manier op kan lossen. De kinderen hebben hier 
veel goede ideeën over en we zijn ons er bewust van dat de 2 partijen andere belangen hebben. 
 
Maandag ronden we de presentaties / werkstukken over natuurrampen af. Er is erg betrokken 
gewerkt en er zijn mooie dingen gemaakt. De juf is benieuwd naar het eindresultaat. 
 
Groep 8 is gaan proefdraaien op het Were Di. Dat was even spannend, maar toch wel erg leuk! 
Veel enthousiaste verhalen van de kinderen, fijn. 
 
Sinterklaas is weer in het land. De lootjes zijn getrokken, we zijn benieuwd naar alle mooie en 
creatieve surprises! 
 
Volgende week hebben we een toets van Engels. Nogmaals de reminder om samen goed de 
classroom in de gaten te houden voor het huis- en leerwerk. 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 

 

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


CONTINUROOSTER I.V.M. KERSTVIERING 

Beste ouders. 
 
Op donderdag 20 december vieren wij samen met alle kinderen 
kerst. Die dag werken we met een continurooster van half 9 tot half 
2. De kinderen zijn dus tot half 2 op school. Alle kinderen lunchen 
deze dag op school samen met de leerkracht. Wij verwachten alle 
kinderen om 17 uur weer terug op school tot 18.30 uur. Dit is 
verplaatste schooltijd dus verplicht. Wat we gaan doen met de 
kinderen blijft nog even een verrassing. Die info volgt nog. 
 
De kerstcommissie. 

 

SCHOOLONTWIKKELING 

Op de studiedag van 12 november, zijn we samen met onze clusterschool Agnetendal gaan 
kijken naar onze opbrengsten en onze schoolambitie. Wat gaat goed en waar kunnen we nog 
winst behalen? Door samen in gesprek te gaan over ons onderwijsaanbod, kunnen we onze 
ambitie bepalen en nastreven.   

’s Middags hebben we met het team een workshop gevolgd van Marcel van Gils (Prowise)  over 
het  gebruik van onze digiborden. Zeer praktisch en meteen inzetbaar! 

 
 
 
 
 
 
 

 

VOEDSELBANK; HELPT U MEE? 

Ook dit jaar helpen we de Voedselbank met het inzamelen van houdbaar 
eten en drinken (geen speelgoed!). De box staat in de gang bij de grote 
hal en zal 3 december weer door de Voedselbank worden opgehaald.   

Alvast bedankt voor uw hulp! 
 

 

SINTERKLAASMIS VALKENSWAARD 

Op zondag 25 november houden we de traditionele Sinterklaasmis in de Nicolaaskerk van 
Valkenswaard. Tijdens deze dienst brengt St. Nicolaas een bezoekje aan de kerkdienst van 
11.00 uur.  De goedheiligman brengt voor veel kinderen veel goeds. Maar helaas zijn er ook 
kinderen die niets hebben om te spelen. Voor deze kinderen verzamelen we gebruikt speelgoed. 
Het speelgoed is bestemd voor een aantal kindertehuizen in twee steden in Polen: Częstochowa 
en Myszkow.  
Een week na de Sinterklaasviering gaat een vrachtauto naar deze steden. De hulpen van St. 
Nicolaas zorgen dat alles een goede bestemming krijgt. Naast de kinderen zijn ook de 
volwassenen uitgenodigd om mee te helpen inzamelen. Tijdens de dienst worden de kinderen 



(en volwassenen) uitgenodigd om het speelgoed bij het altaar te plaatsen. Na afloop ontvangen 
de kinderen een traktatie van St. Nicolaas persoonlijk.  
 
Van harte welkom!!!  
 
Namens het pastoresteam, 
 
diaken Bas Leijtens   
 

 


