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NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
Dat was gisteren even schrikken! Er kwamen twee Pieten het plein opgelopen..... met een lege 
rolstoel!  Wat is er toch gebeurd? "Piet is van het dak gevallen en Sinterklaas is mee naar het 
ziekenhuis." Als dat maar goed komt! 
Gelukkig kwam al snel de wensambulance er aan. Sinterklaas 
stapte uit en vertelde wat er gebeurd was. Piet ligt in de 
wensambulance op een brancard, zijn been en zijn arm zitten in 
het gips. De wens was om wel naar alle kinderen van de St. 
Martinusschool te gaan. Het Sinterklaas feest ging gelukkig 
door!  Wat was het een gezellige morgen.  
Een viering in de aula, cadeautjes in de klas........ 
Heel veel beterschap Piet, we hopen dat je snel weer alles kan.  
 
Wat waren de afgelopen weken druk, maar heel gezellig geweest. 
We hebben pepernoten gebakken, pietengym in de gymzaal, 
onze schoen gezet, Pietenplaatjes gespaard en gezocht, het leesplankje gevuld, liedjes 
gezongen, elke dag het Sinterklaasjournaal bekeken, in de "werkkamer van Sinterklaas" 
gespeeld, poppenkast en toneelstukjes laten zien, in de "stoomboot" gespeeld, fop cadeautjes 
geknutseld en nog veel, veel meer......   
Heeft u de foto's op de website al gezien? 
 
Hulpouders pepernoten bakken bedankt!   
Hulpouders de school versieren bedankt!   
Personeel van de wensambulance bedankt! 
Ouders werkgroep Sinterklaas vanuit de ouderraad bedankt! Jullie hebben veel werk verzet!  
 
Morgen een dagje napraten van alles, dan gaan we maandag de kerstboom in de klas zetten en 
samen versieren.  
 
De kleuterjuffen.  
 



NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4 
We hebben gisteren een leuk en gezellig sinterklaasfeest gevierd. Hopelijk heeft iedereen ook 
een fijne pakjesavond gehad. De kinderen kwamen in ieder geval erg enthousiast op school! 
Vanmiddag hebben we even een rustig middagje om de sint-tijd af te sluiten en morgen gaan we 
weer hard aan het werk en komt de kerst er al weer aan. 

Groep 3 heeft nu alle letters geleerd! Vanaf nu is het leesmeters maken. Helpen jullie thuis ook 
mee?  

We hebben weer wat chromebooks bij gekregen in groep 3/4, zodat we nu met zijn allen 
optimaal gebruik kunnen maken van Zoem, Junior Einstein en Mijn klas. 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6 
Surprise  
Gisteren hebben we een super leuke ochtend gehad. Er zijn mooie surprises gemaakt. 
Heeft u de foto's in het fotoalbum al gezien? Allemaal blije en trotse gezichten! 
 
Thuis oefenen 
Thuis kunnen de kinderen extra oefenen op www.tempotoets.nl  
Het automatiseren van plus- en minsommen t/m 20, keer- en deelsommen blijft heel belangrijk. 
Denk u hier thuis ook nog aan? 
 
Toetsen 
De komende week komen er weer methodetoetsen aan. We hebben in de klas hard gewerkt aan 
de doelen. De resultaten krijgt uw kind zo snel mogelijk weer op een briefje mee naar huis.  
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8 
We hebben een erg gezellige surprise gehad in de klas! Er waren veel mooie dingen gemaakt 
voor elkaar.  

De kinderen hebben presentaties gegeven over natuurrampen. Deze waren erg leerzaam. We 
hebben veel geleerd over tsunami's, tornado's, orkanen en aardbevingen. 

We hebben met de kinderpostzegelactie maar liefst € 2857,70 opgehaald! Wauw!! Dit jaar 
mochten we ook geld inzamelen voor een eigen gekozen doel. We hebben gekozen voor de Bas 
van de Goor foundation, zij organiseren kampen voor kinderen met diabetes. Voor hen ligt er een 
cheque klaar van € 714,43, deze wordt morgenvroeg overhandigd.  

We hebben meerdere toetsen om te leren. De juf helpt ons bij het maken van een goede 
planning en bij de aanpak van het leerwerk. De topografie is met name gericht op het leren 
memoriseren, dit is een belangrijke vaardigheid voor het leren van bijvoorbeeld vreemde talen. 
Het is belangrijk de classroomagenda goed in de gaten te houden samen, hier staat al het huis- 
en leerwerk in. 

Maandag 17 december mogen we gaan schaatsen met de school op de schaatsbaan in 
Valkenswaard, het vervoer is geregeld. Denk aan handschoenen! 

 

 

http://www.tempotoets.nl/


SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 

 

COMPLIMENTJE 

Beste ouders, 
 
Dit is toch écht wel een complimentje waard!!!  
Een tijdje terug hebben we jullie via ‘t Bruggetje verzocht om met het 
ophalen van jullie kinderen rekening te houden met de 
(on)overzichtelijkheid voor de kinderen door alle fietsen.  
Wat super fijn om te zien dat iedereen de fietsen even aan de kant zet 
zodat alle kinderen vrije doorgang hebben met het verlaten van de 
school!! 
Dank je wel!! 
 
MR-team St. Martinus  

 

KERSTVIERING OP DONDERDAGAVOND 20 DECEMBER 

Dit jaar een keer een andere opzet van de kerstviering op 
school.  
Wij verwachten alle kinderen (verplaatste schooltijd) 
om 17.00 uur op school in de eigen groep. Wij verwachten 
ook dat alle kinderen er dan op hun feestelijks uitzien, dus trek 
je mooiste (feest)kleren aan. Thuis eten is niet nodig want we 
gaan dineren op school. Extra gezellig natuurlijk omdat het 
buiten dan al heel donker is. 
Wat we allemaal gaan eten weten we nog niet want alle 
ouders mogen samen met hun kind(eren) de hapjes thuis voor 
ons maken.  
 
Vanaf maandag 10 december hangen in de lange gang op de 
whiteborden de inschrijflijsten om een hapje te maken voor de klas(sen) van je kind( eren). Je 
mag als ouder zelf iets lekkers verzinnen maar er staan ook wat tips op. Belangrijk om ook de 
aantallen te vermelden. Deze hapjes mag je donderdagavond als je je kind komt brengen 
gewoon gezellig meenemen. Schrijf je dus allemaal  in! 
 
Om 18.30 uur mag je je eigen kind(eren) weer op komen halen in de klas. 
 
De kerstcommissie.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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


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 17 december weer door de Voedselbank 
worden opgehaald.   

Alvast bedankt voor uw hulp! 
 
 

UITNODIGING KERSTVIERING 

De werkgroep gezinsviering van de Martinuskerk nodigt de leerlingen van de basisscholen  
(en vooral de aanstaande communicanten), ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en verder 
iedereen die wil komen, uit om  
 

MAANDAG 24 DECEMBER OM 17.00 UUR 
 
naar de gezinsviering in de Kerk H. Martinus te komen. Tijdens deze viering kunt u luisteren naar 
het kerstverhaal dat door de kinderen zal worden verteld en uitgebeeld en kan iedereen 
meezingen met de kerstliederen.  
 
Alle aanwezige kinderen worden gedurende het verhaal in groepjes naar voren gevraagd. 
De groepjes vormen de hoofdrolspelers. Zo zijn er Maria’s, Jozef(sen), Engelen, Herders, 
Schapen en Koningen. Elk kind krijgt bij binnenkomst een kaartje met de naam van een groepje. 
Kom je verkleed als één van bovengenoemde hoofdrolspelers dan word je natuurlijk bij dat 
groepje ingedeeld. Alle Maria’s, Engelen, Herders enz. zijn Van Harte Welkom. 
Blijven zitten bij papa, mama en/of grootouders mag natuurlijk ook. 
 
 
Tot ziens in de kerk! 
 
Werkgroep gezinsviering, Kerk H. Martinus, Dommelen 

 
 

 
 

 

 


