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NIEUWS UIT DE GROEP 1-2 A EN B 
We zijn gestart!! 
 
De eerste schoolweek zit er alweer bijna op. 
We zien dat we kanjers van kleuters hebben! Dapper zelf het bruggetje over, de speelplaats 
op. 
Voor u als ouders is dat ook bijzonder.... 
Deze eerste week is het voor iedereen weer wennen. Wennen aan elkaar, aan de juffen, het 
lokaal, het overblijven, het gaan naar de BSO, wennen aan de afspraken: hoe gaat het in de 
klas en in de school... 
 
Komende weken gaan we aan de slag rondom het thema: DIT BEN IK.... 

• Hoe zie ik eruit? 
• Wat is er aan mij hetzelfde als bij de ander? 
• Verschillen overeenkomsten van binnen en van buiten? 
• En waardoor ben ik nu ik? 
• Omgaan met elkaar, hoe doe je dat op een fijne manier? 
• Wie is mijn familie? 
• Wat doe ik graag? 

Uw kind krijgt in de loop van de weken een DIT BEN IK-koffertje mee naar huis. Wat daar de 
bedoeling van is kunt u in het koffertje lezen/bekijken.  
 
Vrijdag/morgen gaat de Speeltuindag NIET door, in verband met de weersverwachtingen 
verplaatsen we die 1 week. 
 
We missen nog enkele reacties op de vraag of  wij u in de groepsapp van de klas mogen 
toevoegen. 
 
Groetjes van de kleuterjuffen 



NIEUWS UIT DE GROEP 3 
Wat hebben we allemaal heerlijk genoten van de vakantie. De kinderen kwamen enthousiast 
de groep binnen. Al was het voor veel kinderen toch ook wel wat spannend natuurlijk. 
Groep 3; de groep waar je lekker gaat leren lezen en rekenen.  
De kinderen voelen zich nu al helemaal op hun gemakje in groep 3. We hebben al een paar 
letters geleerd en ook wat sommetjes gemaakt. Super leuk! Vraag er maar eens naar.  
Ieder kind heeft een vast plekje in de groep die we regelmatig wisselen zodat we elkaar 
allemaal goed leren kennen. 
Deze week zijn we gestart met het maken van de verjaardagskalender en hebben de juffen 
allerlei spulletjes van thuis meegenomen zodat de kinderen de juffen beter leren kennen: 
wat is bijvoorbeeld de lievelingskleur van juf Jenny of heeft juf Ine misschien een huisdier? 
We hebben hierna de koppeling gemaakt naar de kinderen: wat willen jullie/jij dit jaar leren? 
Is het erg als iets niet meteen lukt?  Geef je op als het niet meteen lukt of ga je door? We 
hebben gesproken over Fixie en Growie die ons daarbij kunnen helpen. 
Tijdens de algemene infoavond, die dit jaar wel anders zal plaatsvinden, zullen we jullie 
verder uitleg geven over hoe een dag er in groep 3 uitziet.  
Heb je vragen?  Neem dan contact met ons op! 
We gaan er samen met de kinderen een leerzaam en gezellig jaar van maken. 
 
Mededeling: 
We hebben gymles op maandag en donderdag. Maandag aanstaande gaan we starten met 
Schooljudo en hoeven er geen gymspullen meegebracht te worden. De kinderen dragen 
dan een judopak en hebben geen schoenen nodig. Op donderdag moeten de gymspullen 
wel meegebracht worden.  
 
Groetjes, juf Ine en juf Jenny 
 

NIEUWS UIT DE GROEP 4 
Wat was het spannend maandag om weer te starten met een nieuw schooljaar en een 
nieuwe klas! Vooral voor groep 4 was er veel nieuw, maar ze hebben het allemaal super 
opgepikt. Voor het eerst rekenen op het chromebook was ook even wennen, maar meer 

voor de chromebooks dan voor de kinderen 😉  

Diego heeft deze week een zusje gekregen: Novée. Proficiat! 
Maandag beginnen de judolessen tijdens de gymles. De kinderen hoeven dan geen 
gymkleren mee te nemen, alleen evt. een gymshirt voor onder het pak. Op donderdag geeft 
juf Marloes de gymles, dan dus wel gymkleding meegeven. 
Hieronder lees je nog een persoonlijk stukje van juf Marloes. 
 
Dit schooljaar mag ik werken in groep 4/5/6. Na vijf jaar in groep 1-2 gestaan te hebben op 
de Martinus is het wel weer even wennen. Op mijn vorige school heb ik deze groepen 
regelmatig gedraaid, maar er is veel veranderd. (o.a. werken met de chromebooks, andere 
methodes....)  Deze week heb ik "stage" gelopen op dinsdag en woensdagmorgen bij juf 
Tineke. Bijna alle kinderen heb ik als kleuter in de klas gehad. Fijn om nu met deze groepen 
te mogen gaan werken. Ik heb er in ieder geval erg veel zin in! 
(Op dinsdag en woensdagmorgen ga ik ondersteuning geven in groep 4/5/6. Op donderdag 
sta ik in groep 4/5)  

Groetjes juf Marloes en juf Tineke 
 
 
 



NIEUWS UIT DE GROEPEN 5 - 6 
Na zes hele fijne vakantieweken zijn we samen vol enthousiasme gestart in groep 5/6. Voor 
sommige nog best spannend, maar we hebben samen een goed begin gemaakt!  
Elke maandag hebben de kinderen gymles. Wil iedereen zorgen voor passende gymkleding 
en gymschoenen? Vergeet ook het haarelastiekje niet voor kinderen met langere haren.  
Vanaf volgende week maandag starten de kinderen met judo-lessen.  
Deze week zijn we vooral veel bezig geweest met de groepsvorming én werkvormen om 
elkaar beter te leren kennen. Ook hebben we samen al verschillende afspraken gemaakt. 
Graag willen we even vermelden dat Matthias wegens verhuizing op een andere school 
start. 
Even een reminder; ook na de vakantie dienen traktaties voor verjaardagen voorverpakt te 
zijn (zie maatregelen rondom Corona). 
We gaan er samen voor zorgen dat komend jaar een leerzaam en gezellig schooljaar gaat 
worden! Tijdens de digitale informatie avond geven we jullie graag meer uitleg over het 
reilen en zeilen in groep 5/6. Mochten er al vragen zijn, mail gerust!  
Lberton@skozok.nl / lcleven@skozok.nl  
 
Veel groetjes, 
Juf Lotte en juf Linda 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7 - 8 
We zijn het schooljaar goed gestart. De kinderen hadden er weer zin in en wij ook! We gaan 
er samen een mooi schooljaar van maken! 
 
Huiswerk: 
We starten komende week met het huiswerk. Groep 8 krijgt op maandag, woensdag en 
vrijdag huiswerk op en groep 7 op dinsdag en donderdag. De kinderen hebben steeds een 
week de tijd om het huiswerk te maken. Dat betekent bijvoorbeeld dat groep 8 op maandag 
huiswerk rekenen op krijgt en we dat de week erna op maandag samen nakijken. Alle 
kinderen hebben een agenda van school gekregen, zodat ze ook leren plannen.   
 
Groepsapp 
We willen voor groep 7/8 een groepsapp aanmaken met de kinderen die dat willen. Wij 
zullen zelf beheerder zijn van deze groepsapp. Uiteraard is het niet verplicht. Het zou fijn 
zijn als de kinderen die in deze groepsapp willen aanstaande maandag zijn/haar 
telefoonnummer meenemen, zodat we de groepsapp aan kunnen maken.  
 
Mededeling 
Omdat de Speeltuindag helaas morgen niet doorgaat (wordt verzet naar vrijdag 4 
september) gaan we morgen gewoon gymmen.  
 
Groetjes, juf Brenda, juf Jolanda en juf Manon 
 

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 nummer 040-
2017970!!  
Om misverstanden te voorkomen willen wij u dringend verzoeken deze ziekmelding niet te 
mailen maar telefonisch te melden. 
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SCHOOLGIDS 

Klik hier voor de schoolgids 2020-2021 op de website. 
 

VAKANTIEROOSTER 2020-2021 

Klik hier voor het vakantierooster met vrije dagen. 
 

SPEELTUINDAG GEENHOVEN 

De Speeltuindag zal morgen helaas niet door kunnen 
gaan. De weersvoorspellingen zien er niet goed uit. 
Daarom is besloten de Speeltuindag een weekje te 
verzetten naar vrijdag 4 september.  

 

 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 
 

 

https://www.martinusdommelen.nl/-uploads/files/insite/schoolgids-st-martinus-2020-2021.pdf
https://www.martinusdommelen.nl/-uploads/files/insite/vakantierooster-20-21-m.pdf
https://www.martinusdommelen.nl/kalender/

