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TEVREDENHEIDSPEILING 
Op 1 maart heeft u een uitnodiging gehad om een vragenlijst in te vullen m.b.t. onze school. 
Heeft u dit reeds gedaan… Hartelijk dank! U hoeft dit berichtje niet verder te lezen. 
 
Nog niet gedaan?….Ik wil u van harte uitnodigen om uw kijk alsnog aan te geven. Wij zijn 
benieuwd hoe u onze school ziet/ervaart.   
 
Ga bij het invullen uit van uw oudste kind bij ons op school.  
Na afronding van deze peiling zal een terugkoppeling gemaakt worden naar alle ouders.  
  
U heeft in een persoonlijke mail een link voor de vragenlijst ontvangen. U kunt ook gaan 
naar: onderzoek.scholenopdekaart.nl  
De laatste 9 getallen van de link vormen uw inlogcode. 
 
Vul de vragenlijst in vóór 31 maart 2021 
Alvast bedankt! 

 

COMMUNICATIE 

Beste ouders/verzorgers, 
 
In deze bijzondere corona tijd missen we het fysieke contact met ouders ontzettend. Het 
voelt onnatuurlijk dat ouders, om wat voor reden dan ook, niet even de school kunnen 
binnenlopen. Dat zorgt er wellicht ook voor dat sommige vragen niet gesteld worden of dat 
de weg naar de leerkracht of het aanspreekpunt van een groep als er bijv. vaak vervanging 
is niet helemaal helder is. 
 
We vinden het ontzettend belangrijk dat we er voor u en uw kind(eren) kunnen zijn en willen 
we u ook graag blijven betrekken bij onze school. Om de communicatie verder te 
stroomlijnen hebben we met het team in samenwerking met OR/MR de onderstaande 
afspraken gemaakt: 
 



• Eén keer maand ontvangt u van ons 'nieuws vanuit school'. Dit proberen we op een 
creatieve wijze te doen en niet alleen 'op papier' middels het bekende Bruggetje. Zo 
bent en blijft u op de hoogte van wat er op school zoal speelt. 

• De ouder-app waar ook de leerkracht of klassenouder in zit. Deze wordt gebruikt door 
school om belangrijke informatie naar u te zenden die snel bij u moet zijn. Hoewel het 
gebruik van app een gemakkelijk middel is om snel te reageren op een bericht, willen 
we u vragen dit niet te doen. Zo blijft deze 'noodapp' overzichtelijk en worden/blijven 
de belangrijke berichten vanuit school zichtbaar.  

• Skozapp: deze wordt gebruikt door school om foto's en informatie uit de groep te 
laten zien. Dus berichten over een leuke activiteit, een kijkje in de groep of 
bijvoorbeeld een berichtje over een thema. Deze zijn dan ook terug te vinden op de 
website. Op deze manier kunnen ook anderen (via de website) een kijkje nemen 'in 
onze school'. Het streven is dat we dit ongeveer 2x per maand doen. 

We zullen deze manier van communiceren ook over enige tijd weer evalueren. 

Aanspreekpunt per groep 
U kunt voor vragen over uw kind of over school altijd bij de leerkracht terecht (via mail of op 
werkdagen ook telefonisch). 
 
1/2a: juf Marloes Hoedjes 
1/2b: tijdelijk juf Jenny (zolang juf Tilly haar werkzaamheden nog niet helemaal kan 
hervatten).  
3   : juf Ine/juf Jenny 
4/5: juf Tineke/juf Marloes Visser 
5/6: juf Linda en vanaf 1 april gedeeltelijk ook juf Bianca 
7/8: juf Brenda/juf Jolanda 

 

INSCHRIJVEN NIEUWE KLEUTERS 

Heeft u een kind dat in het schooljaar 2021-2022 4 jaar wordt?  

Dan graag inschrijven vóór 1 april 2021! 

U kunt hiervoor een aanmeldformulier en 

ontwikkelingsformulier invullen op de website van onze 

school; www.martinusdommelen.nl 

We willen u vriendelijk verzoeken uw kind tijdig in te 
schrijven, dus vóór 1 april, zodat we met de formatie 
hiermee rekening kunnen houden. 
 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 

 

 

 

 

 

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


EVEN VOORSTELLEN 

 
 

TIPS VAN DE BIEB 

De Boekenbingo  
Hij is weer begonnen: de jaarlijkse Boekenbingo! Gestart door Juf 
Sanne om het lezen op school en thuis te stimuleren. Tot 1 juni 
kun je de zestig geselecteerde boeken lezen en een recensie 
achterlaten. Ben je klaar? Dan kun je echt BINGO roepen en 
kans maken op mooie prijzen! 
Dit jaar staat er zelfs een boek op de lijst wat zich afspeelt in onze 
regio: het Pungelhuis. Dit boek en een groot deel van de andere 
boeken kun je vinden in de catalogus van de Bibliotheek de 
Kempen en kosteloos reserveren. Nog geen lid? Het 
lidmaatschap voor kinderen is gratis, inschrijven kan gewoon 
online. 

http://www.boekenbingo.nl/
http://jufsanne.com/
http://jufsanne.com/
http://catalogus.bibliotheekdekempen.nl/detail/Annet-Huizing/Het-Pungelhuis/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F426278208
https://www.bibliotheekdekempen.nl/klantenservice-nieuw/lid-worden.html
https://www.bibliotheekdekempen.nl/klantenservice-nieuw/lid-worden.html


Ga in gesprek over veilig internetten 
Nu steeds meer online plaatsvindt en ook kinderen nog meer online zijn dan ze al waren, is 
het belangrijk dat ouders en kinderen samenwerken om de online-wereld zo veilig mogelijk 
te maken. Tips voor twee ‘tools’ die je kunt gebruiken om met je kind te praten over veilig 
internetten of bijvoorbeeld gamen: De nieuwe site veiliginternetten.nl. Je vindt op deze site 
tips hoe je veilig kunt omgaan met online privacy, wifi, wat je kunt doen en laten op sociale 
media, en hoe je kinderen kunt helpen veilig online te zijn. Bijvoorbeeld als je kind online 
gepest wordt of als je afspraken wilt maken met je kind over gamen. Ook mediamatties is 
hiervoor heel geschikt. Speciaal gemaakt voor (groot)ouders en kinderen tussen de 10 en 
12 jaar. Start eerst met de quiz, en ga daarna in gesprek én blijf in gesprek. Leuk en 
leerzaam om een kijkje in elkaars digitale wereld te nemen! 
 
Twee gratis online lezingen voor ouders 
De komende weken heeft de bieb twee mooie gratis online lezingen voor ouders. Op 
woensdagavond 31 maart neemt Denise Bontje ouders in het kader van de Media Ukkie 
Dagen mee in het media aanbod voor jonge kinderen. Je krijgt volop praktische tips om een 
gezond mediamenu samen te stellen voor jonge kinderen. Op dinsdagavond 6 april geeft 
Christel Lubse, kinder- en ontspanningscoach, informatie en tips aan ouders over het tot 
ontspanning komen van kinderen (en zichzelf!). Beide lezingen zijn gratis bij te wonen, ook 
als je geen lid bent van de Bibliotheek.  
 
Online voorlezen door lokale auteurs en leren rappen 

Op dinsdagavond 13 april leest Paul Nijhof uit Maarheeze voor uit zijn boek ‘Rapper in 

Nood’. En… hij zal niet alleen maar voorlezen! Paul kan zelf goed rappen en wil ons ook 

een stukje laten horen. Daarnaast geeft hij les over hoe je zelf een rap maakt. Degene die 

de beste rap instuurt, wint een gesigneerde versie van het boek. Gericht op kinderen van 10 

tot 14 jaar. 

Op donderdagavond 15 april lezen auteur en Beerzenaar 

Cees Hoogland en illustrator Marianne Smit voor uit hun 

nieuwe boek Tommie en Lova: het corona-bezoek. Een 

verhaal om corona voor kinderen helder te maken. Gericht op 

kinderen van 4 tot 8 jaar. 

 
 
 

FIJNE PAASDAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veiliginternetten.nl/themes/kinderen-online/
https://veiliginternetten.nl/themes/kinderen-online/
https://veiliginternetten.nl/themes/kinderen-online/pesten/
https://veiliginternetten.nl/themes/kinderen-online/pesten/
https://veiliginternetten.nl/afspraken-maken-over-gaming/
https://www.mediamatties.nl/onboarding/intro
https://kempen.op-shop.nl/3621/webinar-media-ukkie-dagen-ik-zie-ik-zie-wat-jij-niet-ziet/31-03-2021
https://kempen.op-shop.nl/3614/online-lezing-christel-lubse-een-boost-aan-ontspanning/06-04-2021
https://kempen.op-shop.nl/633/online-voorlezen-met-paul-nijhof-rapper-in-nood
https://kempen.op-shop.nl/561/online-voorlezen-met-cees-hoogland-het-corona-bezoek

