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NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
Na zes weken heerlijk vakantie te hebben gehad zijn we weer vol enthousiasme gestart in onze 
kleutergroepen. Met in beide groepen een paar nieuwe kleuters, gezellig! 
Welkom allemaal en veel plezier gewenst op onze school.  
Het was wel even zoeken in de school!  Waar was nu groep 1-2b en waar groep 3? We hebben 
maar even een rondje door heel de school gelopen en kwamen ook een nieuwe meester en een 
nieuwe juf tegen!  
De eerste week hebben we nog geen echt thema. Lekker even wennen aan elkaar, regels en 
afspraken met elkaar maken e.d.  We zijn onze verjaardagskalender aan het maken voor dit 
schooljaar. Morgen gaan we met z’n allen fijn spelen in de speeltuin. Een heerlijk begin van het 
nieuwe schooljaar.  
We gaan er samen een fijn schooljaar van maken!  
 
Zijn er vragen o.i.d.? Loop na schooltijd gewoon even binnen. 
 
Groetjes, de kleuterjuffen. 
 

NIEUWS UIT DE GROEP 3 
Wat een fijne start met een heel fijn groepje! 
De eerste dagen (of weken!) zijn voor veel kinderen best heel intensief; zoveel nieuwe dingen en 
zoveel informatie. 
Alhoewel we de stap tussen groep 2 en groep 3 zo klein mogelijk willen houden, zijn er natuurlijk 
toch wel wat verschillen.  
Iedereen heeft een eigen tafeltje met eigen spulletjes, we werken in werkboekjes en krijgen 
instructie op taal en rekenen.  
Gelukkig hebben we ook nog tijd  over om lekker naar buiten te gaan of voor bewegend leren. 
Daarnaast werken we aan dezelfde thema's als de kleutergroepen  
en kunnen we van hun hoeken gebruik maken. Heel fijn! 
 



We hebben de meeste ouders al mogen ontmoeten en begroeten. Onze deur staat voor iedereen 
open! Loop gerust eens binnen. 
 
We gaan er samen een heel fijn schooljaar van maken! 
 
Groetjes, juf Ine en juf Jenny 
 

NIEUWS UIT DE GROEP 4 

Het schooljaar is weer gestart! Nieuw lokaal, nieuwe werkjes, de eerste dag was voor veel 
kinderen spannend en er kwam veel informatie op ze af. Nu zijn we allemaal gewend en zijn we 
alweer lekker aan het werk. We hebben veel ruimte in ons lokaal, maar het galmt nog behoorlijk. 
Dit probleem wordt binnenkort opgelost.  
Voor de zomervakantie hebben de kinderen een monster ringboekje mee naar huis gekregen 
met de opdracht om een vakantiedagboek te maken. Een aantal kinderen had maandag het 
dagboek al bij. Erg leuk om te zien hoe ze dit vorm gegeven hebben! Het maakte het vertellen 
over de vakantie ook makkelijker. 
Dit schooljaar zijn we gestopt met Mijn klas en Junior Einstein. Thuis inloggen op deze 
programma's gaat dus niet meer. Hiervoor in de plaats hebben we nu een abonnement op 
Oefenweb. Dat bestaat uit Rekentuin, Taalzee en voor sommige kinderen Words & Birds. De 
kinderen kunnen dit thuis ook doen. Volgende week krijgen ze hun inloggegevens mee naar huis. 
Morgen gaan we lekker naar de speeltuin en dan is de eerste schoolweek alweer voorbij. We zijn 
super trots op hoe knap de kinderen weer begonnen zijn na zo'n lange vakantie! 
 
Groetjes, juf Tineke en juf Jolanda 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6 
Na zes hele fijne vakantieweken zijn we samen vol enthousiasme gestart met 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.  
 
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 wil ik even vermelden dat we ook een nieuwe leerling in de klas hebben dit jaar; Bram. 
Welkom Bram! We wensen Bram een hele fijne tijd toe bij ons op school.  
 
We gaan er samen voor zorgen dat komend jaar een leerzaam en gezellig schooljaar gaat 
worden! 
 
Tijdens de informatie avond geef ik jullie graag meer uitleg over het reilen en zeilen in groep 5/6. 
Mochten er al vragen zijn, loop gerust even binnen! De deur staat altijd open.  
 
Groetjes, juf Linda 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8 
Kennismaking en vernieuwing in groep 7-8 



Na een fijne vakantie zijn we weer fris gestart met groep 7-8! We hebben natuurlijk een nieuwe 

meester op basisschool St. Martinus die in groep 7-8 staat. De meester heeft veel zin in het 

nieuwe schooljaar.  

We hebben niet alleen een nieuwe meester maar ook een nieuwe leerling in de klas; Lieke. We 

wensen haar een hele fijne tijd bij ons op school! 

Dit jaar zullen de gymtijden ook anders zijn dan normaal. Voortaan hebben de kinderen op 

maandagmiddag gymles. Denk aan de gymspullen en een elastiek voor in de haren indien 

langere haren. Ook is het de bedoeling dat er geen sierraden gedragen worden tijdens de gym. 

Armbandjes die niet af kunnen graag bedekken met een polsbandje in verband met de veiligheid. 

Er hoeft niet gedoucht te worden, dit mag wel indien gewenst. 

Natuurlijk gaan wij in de klas ook weer beginnen met het huiswerk. Op maandag 2 september 

gaan we starten met het huiswerk. Het plannen hiervan gaan we doen via google classroom. 

Hierbij geven we jullie graag meer over uitleg tijdens de informatieavond.  

Zijn er nog vragen ben je altijd welkom in de klas of je kunt mailen via btolhuis@skozok.nl Meer 

informatie over het schooljaar volgt!  

Laten we er samen een TOP schooljaar van maken!  

 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 

 

SCHOOLGIDS 

De schoolgids 2019-2020 staat op onze website. Klik hiervoor op deze link.  
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:btolhuis@skozok.nl
https://www.martinusdommelen.nl/kalender/
https://www.martinusdommelen.nl/-uploads/files/insite/schoolgids-st-martinus-2019-2020.pdf


WERE DI KIDS ACADEMY 

De Kids Academy is voor alle leerlingen uit de 
groepen 3, 4 en 5 van basisscholen in de 
gemeente Valkenswaard en Leende. Vanaf 
maandag 19 augustus 2019 is het mogelijk 
om je in te schrijven voor BLOK 1 en/of 2 van 
het naschoolse sport- en cultuuraanbod! 
 
Elk lesblok zijn er minstens 4 sport- en 
cultuurklassen, met onder andere JUMP XL, 
Master Chef Kids, Yoga, Judo en nog veel 
meer! En als kers op de taart sluiten we ieder 
blok af bij het leukste en spannendste 
indoorspeelparadijs van Nederland. Onder 
begeleiding van de buurtsportcoaches mogen 
de kinderen een uurtje vrij spelen bij Monkey 
Town in Valkenswaard. 
De lessen worden op dinsdag- en 
woensdagmiddag tussen 15.00 en 17.30 uur 
op verschillende locaties aangeboden. 
 
Uiterlijk maandag 9 september 2019 moet je inschrijving voor BLOK 1 binnen zijn. Voor BLOK 
2 is dit maandag 11 november 2019. Wacht niet te lang, want vol is vol! 

Benieuwd naar het volledige aanbod en de kosten per cursus? Kijk snel op onze website; 

www.valkenswaard.nl/sport.  

 

WERE DI JUNIOR ACADEMY 
De Junior Academy is voor alle leerlingen uit de 
groepen 6, 7 en 8 van basisscholen in de gemeente 
Valkenswaard en Leende. Vanaf maandag 19 
augustus 2019 is het mogelijk om je in te schrijven voor 
BLOK 1 en/of 2 van het naschoolse sport- en 
cultuuraanbod! 
 
Elk lesblok zijn er minstens 4 sport- en cultuurklassen, 
met onder andere Tafeltennis, Master Chef Kids, 
Taekwon-Do, Freerunning en nog veel meer! Je hoeft 
trouwens helemaal geen talent te zijn om deel te 
nemen, want het is gewoon leuk om samen met je 
leeftijdgenoten te ontdekken hoe uitdagend en 
spectaculair de Junior Academy is. 
De lessen worden op woensdag- 
en donderdagmiddag tussen 16.00 en 18.45 uur op 
verschillende locaties aangeboden. 
 
Uiterlijk woensdag 11 september 2019 moet je 
inschrijving voor BLOK 1 binnen zijn. Voor BLOK 2 is dit 

http://www.valkenswaard.nl/sport


 woensdag 13 november 2019. Wacht niet te lang, want vol is vol! 

Benieuwd naar het volledige aanbod en de kosten per cursus? Kijk snel op onze website; 
www.valkenswaard.nl/sport.  

 

TECHNIKA 10 ZOEKT STOERE CHICKS 

Meiden opgelet! Ben jij nieuwsgierig? Zit je op de basisschool in groep 7 of 8? Ben jij 
creatief? En lijkt het jou ook leuk om te werken met een figuurzaag,  schroevendraaier en 
bijvoorbeeld een soldeerbout? 
 
Dan is Technika 10 iets voor jou! 
 

Zelf een duizenddingendoos met geheime bodem 
maken, leren hoe je badzout en shampoo maakt, of een 
zenuwspiraal op batterijen. Het zijn allemaal voorbeelden 
van dingen die je kunt leren bij Technika 10. Van chemie 
tot en met zonnecellen, timmeren, zagen, solderen, 
boren en nog veel meer… Al deze skills kun je 
ontwikkelen in een gevarieerd programma onder 
begeleiding van enthousiaste begeleidsters bij Technika 
10 Valkenswaard! 
 
 
 

 
Ben jij een nieuwsgierige 7 of 8e groeper, en graag creatief bezig? Geef je dan snel op 
voor het seizoen 2019/2020! Meer informatie is te vinden op: 
www.technika10valkenswaard.nl.   

 

 

http://www.valkenswaard.nl/sport
http://www.technika10valkenswaard.nl/

