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NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
Het nieuwe jaar is aangebroken en daarmee ook de tweede helft van het schooljaar 2019-
2020. In beide kleutergroepen zijn nieuwe kinderen gestart! Hartelijk welkom op de Sint 
Martinus. 
 
Beiden groepen hebben het thema TIJD centraal staan. Met de meegebrachte spulletjes 
(wekker, horloge, klok, puzzel, etc) van de kinderen wordt het tastbaar/zichtbaar.  
Wat is tijd? Waar kun je tijd op zien? Hoe lang duurt iets? Welke woorden geven tijd aan? 
 
Januari is ook de tijd van de Nationale Voorleesdagen. Dit jaar van 22 januari tot 2 februari. 
We starten deze tiendaagse met een VOORLEESontbijt!  
De kinderen mogen in pyjama naar school komen en brengen hun ontbijt mee. Althans het 
eten, voor het drinken wordt gezorgd. 
Wie o wie komt er die ochtend (woensdag 22 januari) voorlezen en welk boek zal het zijn?  
 
Groetjes, de kleuterjuffen 
 

NIEUWS UIT DE GROEP 3 
Allereerst allemaal nog de beste wensen voor het nieuwe jaar. Wij gaan er samen met de 
kinderen van groep 3 weer een geweldig jaar van maken. 
We zijn heerlijk van start gegaan deze week.  
Alle kinderen hadden veel te vertellen over de vakantie. Ook zijn er veel kinderen jarig 
geweest, dus deze week vieren we veel feestjes. Gezellig! 
De kinderen hebben weer een nieuw plekje gekregen in de klas. Altijd fijn om weer eens 
ergens anders in de klas te zitten en bij andere vriendjes. 
Ook hebben we de wekelijkse weektaak "kaart" persoonlijker gemaakt. Zo mogen alle 
kinderen een eigen doel bepalen. Wat wil je nog extra oefenen? Knap hoe alle kinderen zelf 
al weten wat ze nog willen oefenen. 
 
Januari is ook de tijd van de Nationale Voorleesdagen. Dit jaar van 22 januari tot 2 februari. 



We starten deze tiendaagse met een VOORLEESontbijt!  
De kinderen mogen in pyjama naar school komen en brengen hun ontbijt mee. Althans het 
eten, voor het drinken wordt gezorgd. 
 
Zijn er vragen ergens over? Laat het ons weten. 
 
Groetjes, juf Ine en juf Jenny 
 

NIEUWS UIT DE GROEP 4 
Na een vakantie vol feesten en uitrusten, zijn we maandag weer lekker begonnen op school. 
De kinderen hebben nieuwe plaatsen gekregen en we zitten weer meteen in het ritme van 
de dag. 
Deze week zijn we nog aan het oefenen met de vraagstelling van Cito en herhalen we wat 
we afgelopen half jaar geleerd hebben en wat we nog moeilijk vinden. Volgende week 
starten we met de Cito toetsen. Fijn als de kinderen dan uitgerust naar school komen! 
Als er kinderen hierbij opvallen door bepaalde scores, dan worden jullie daarover 
geïnformeerd. 
Op dinsdag 21 januari viert juf Tineke haar verjaardag in de klas en vieren we ook meteen 
het afscheid van juf Nieke. Zijn gaat daarna stage lopen bij de kleuters. We gaan er een 
gezellige ochtend van maken! 
Op woensdag 22 januari doen we mee aan het voorleesontbijt. We zoeken daarvoor een 
ouder/grootouder die zou willen voorlezen in de klas. Stuur even een mailtje naar 
tverdonk@skozok.nl als je dit zou willen doen. De kinderen ontbijten dan samen in de klas 
waarbij ondertussen een verhaal zal worden voorgelezen. De kinderen nemen hun ontbijt 
mee. Althans het eten, voor het drinken wordt gezorgd. 
  
Groetjes, juf Jolanda en juf Tineke 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5 - 6 
Na twee heerlijke vakantieweken, zijn wij afgelopen maandag het jaar 2020 alweer goed 
begonnen. We hebben er weer zin in! 
 
Nu de kerst er weer op zit, is het tijd voor de eerste CITO-toetsen. Volgende week maandag 
starten we in onze groep met deze toetsen. De kinderen zullen gedurende zo’n 3 weken 
elke ochtend één CITO-toets maken.  
 
Afgelopen maandag zijn we in het kader van wereldoriëntatie gestart met een nieuw project: 
de Romeinen. We zijn maandag al erg enthousiast begonnen en de komende twee weken 
gaan alle kinderen onderzoek doen naar een bepaald onderwerp met betrekking tot de 
Romeinen. Aan het einde van dit project worden de antwoorden op de onderzoeksvragen 
gepresenteerd aan de klas. 
 
Op woensdag 22 januari vindt het Nationale Voorleesontbijt plaats. De kinderen ontbijten 
dan samen in de klas waarbij ondertussen een verhaal zal worden voorgelezen. De 
kinderen nemen hun ontbijt mee. Althans het eten, voor het drinken wordt gezorgd. 
Hiervoor even een oproep! Is er wellicht iemand, een ouder of een opa of oma, die het leuk 
vindt om die ochtend in onze groep 5/6 een stuk van een verhaal voor te lezen? U mag 
natuurlijk zelf een boek aandragen, of wij kijken even met u mee! Onze groep zou het erg 
gezellig vinden als er die ochtend een ‘gast’ in de klas kan voorlezen.  
 
Heeft u interesse en schikt dit tijdstip? Dan hoor ik graag van u!  



U kunt natuurlijk even binnenlopen of een mail sturen naar lcleven@skozok.nl 
 
Groetjes, juf Linda 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7 - 8 
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe schooljaar. Dat 2020 maar een heel mooi, 
gezond, leerzaam en bijzonder jaar mag worden. 
 
Voor groep 7 is het weer bijna tijd voor de CITO-toetsen. De komende weken komen de 
toetsen voor rekenen, begrijpend lezen, spelling en lezen weer voorbij. 
Voor groep 8 komt de IEP toets steeds dichterbij, we zijn ons hier goed op aan het 
voorbereiden. 
 
Op woensdag 22 januari vindt het Nationale Voorleesontbijt plaats. De kinderen ontbijten 
dan samen in de klas waarbij ondertussen een verhaal zal worden voorgelezen. De 
kinderen nemen hun ontbijt mee. Althans het eten, voor het drinken wordt gezorgd. 
 
Ook dit jaar doen veel scholen van de gemeente Valkenswaard weer mee aan de 
voorleeswedstrijd. Maar liefst negen kandidaten zullen gaan strijden om de eer van 
voorleeskampioen van Valkenswaard. De lokale ronde wordt dit jaar gehouden op dinsdag 
28 januari 2020 om 9.15 uur in de Hofnar in Valkenswaard. We verwachten dat de lokale 
ronde van Valkenswaard rond 11.15 uur afgelopen zal zijn.  
 
Daarom vragen wij of er ouders zijn die op dinsdag 28 januari mee willen fietsen naar de 
Hofnar. Wij zullen om 8.30 vertrekken en zullen tussen 11.45 en 12.00 uur terug zijn op 
school. Graag doorgeven via btolhuis@skozok.nl  
 
Groetjes, meester Benjamin en juf Jolanda 
 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 
 

INSCHRIJVEN NIEUWE KLEUTERS 

Heeft u een kind dat in het schooljaar 2020-2021 4 jaar 

wordt?  

Dan graag inschrijven vóór 1 april 2020! 

 

U kunt voor uw kind hiervoor een aanmeldformulier en 

ontwikkelingsformulier invullen op de website van onze 

school; https://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. 

STAKING? 

Op donderdag en vrijdag 30 en 31 januari staat er een landelijke staking in het onderwijs 
gepland.  
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De nood in het onderwijs is alleen maar toegenomen. De werkdruk loopt op en de kwaliteit 
van het onderwijs staat onder druk. Er zijn structurele oplossingen nodig.  
Op dit moment weten we nog niet wat deze staking voor onze school betekent. Staken is 
een individueel recht van de werknemer. Als 50% van de werknemers aangeeft te willen 
staken betekent dit dat de school haar deuren deze dagen sluit.  
We geven u hierover uiterlijk volgende week woensdag duidelijkheid. 
 

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 6 januari 2020 is het mogelijk 
om je in te schrijven voor BLOK 3 en/of 4 van het 
naschoolse sport- en cultuuraanbod!  
  
Elk lesblok zijn er minstens 4 sport- en 
cultuurklassen, met onder andere Judo, 
Freerunning, Lego Robotica, Light Graffiti 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 dinsdagmiddag tussen 
16.00 en 17.30 uur op verschillende locaties 
aangeboden.  
  
Uiterlijk maandag 24 februari 2020 moet je inschrijving voor BLOK 3 binnen zijn. Voor 
BLOK 4 is dit maandag 18 mei 2020. Wacht niet te lang, want vol is vol!  
Benieuwd naar het volledige aanbod en de kosten per cursus? Kijk snel op onze 

website; https://www.sportiefvalkenswaardenheeze-leende.nl/  
 

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 6 januari 2020 is het mogelijk 
om je in te schrijven voor BLOK 3 en/of 4 van het 
naschoolse sport- en cultuuraanbod!  
  
Elk lesblok zijn er minstens 4 sport- en 
cultuurklassen, met onder andere Climbing & 
Boulderen, Archery 3D, Heel Valkenswaard Bakt, 
Wildwater Kayak Experience en nog veel meer!   
De lessen worden op donderdagmiddag tussen 
16.00 en 18.00 uur op verschillende locaties 
aangeboden.  
  
Uiterlijk woensdag 5 februari 2020 moet je 
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inschrijving voor BLOK 3 binnen zijn. Voor BLOK 4 is dit woensdag 20 mei 2020. Wacht niet 
te lang, want vol is vol!  
Benieuwd naar het volledige aanbod en de kosten per cursus? Kijk snel op onze 
website; https://www.sportiefvalkenswaardenheeze-leende.nl/ 
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