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NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
De afgelopen weken hebben we actief gewerkt rondom het thema Tijd.  
Bedankt voor alle klokken, horloges e.d. die we mochten gebruiken. 
  
Gisteren ( 22 januari) zijn we gestart met het Voorleesontbijt om de Nationale 
Voorleesdagen in te luiden. We mochten allemaal in pyjama naar school komen, samen 
ontbijten vanuit het broodtrommeltje.... Dat was reuze leuk!! 
En natuurlijk werd er ook een prachtig boek voorgelezen. Dank aan de voorleesmoeders. 
De komende week staan het boek Moppereend en De Hapgrage krokodil centraal in onze 
kleutergroepen. 
De kinderen mogen hun lievelingsboek mee naar school nemen. 
In groep 1/2a hebben we voor deze hele week iedere ochtend en middag mama's en papa's 
bereid gevonden om te komen voorlezen in onze kring. Dat wordt genieten! 
In 1-2b is er vrijdag een Voorleescarousel. 
Leuk lied op Youtube: Mopperdag/liedje bij de nationale Voorleesdagen/Moppereend.  
Op woensdag 29 januari sluiten we de voorleesdagen feestelijk af. Donderdag en vrijdag is 
de school immers gesloten vanwege de staking. 
  
In de kleutergroepen maken we twee keer per jaar een "KijK"rapport. Zo'n "KijK" rapport 
vullen we in voor de kinderen die in groep 1 en 2 zitten. Dit rapport gaat mee in een map die 
we ook de komende jaren op school blijven gebruiken. Willen jullie de rapportmappen van 
de leerlingen die al zo'n map hebben meegeven naar school zodat wij de nieuwe rapportage 
mee kunnen geven? 
Leerlingen die nog geen rapportagemap hebben krijgen een nieuwe map met het eerste 
"KijK" rapport mee op 10 februari.  
  
Groetjes, de kleuterjuffen 

 

 

 



NIEUWS UIT DE GROEP 3 
Wat hebben we hard gewerkt zeg! Naast de "gewone" lessen hebben we ook Cito toetsen 
gemaakt. Maar het leuke hiervan is dat we dan ook een keer extra naar buiten gaan of even 
tussendoor een dansje doen! 
 
We zijn na de kerstvakantie ook gestart met het bedenken van een eigen leerdoel op de 
weektaak. Veel kinderen kunnen dit al heel goed; nadenken over wat je nog meer zou willen 
leren, wat je misschien nog extra nodig hebt of wat je interessant vindt.  Zo worden de 
kinderen een stukje eigenaar van hun leerproces! 
 
De voorleesdagen zijn van start gegaan met een gezellig Voorleesontbijt. Heerlijk in onze 
pyjama's, onesies of huispakken. Dank aan de ouders die zijn komen voorlezen! 
Tijdens de voorleesdagen lezen de juffen natuurlijk ook nog een keertje extra voor. De 
kinderen mogen zelf ook op de voorleeskruk als ze willen. We hebben uitgebreid gesproken 
over het feit dat voorlezen best moeilijk is. Je moet duidelijker spreken, je gebruikt je stem 
en mimiek. Daarom is eerst een beetje oefenen best belangrijk!  
Het voorleesontbijt was erg leuk en heel gezellig in onze pyjama's, onesies of huispakken. 
 
Groetjes, juf Ine en juf Jenny  
 

NIEUWS UIT DE GROEP 4 
Afgelopen dinsdag hebben we de verjaardag van juf Tineke en het afscheid van juf Nieke 
gevierd. We hebben een leuke ochtend gehad vol spelletjes en plezier. De kinderen hebben 
leuk voor ons geknutseld! De bloemen hangen in de klas. Dank jullie wel allemaal! 
Dinsdagmiddag kwam juf Femke muziekles geven. Op 28 januari en 11 februari komt ze dat 
ook weer doen. Op 4 februari gaan we in de ochtend naar de Hofnar voor de 
instrumentencarrousel. Jullie hebben daarover al een mail gehad. We hebben nog niet van 
iedereen reactie gehad op de vraag of jullie kind die dag moet overblijven. Zouden jullie dit 
alsnog willen doorgeven? Dan weten we of we genoeg auto's hebben om terug te rijden. 
Gisteren hebben we genoten van het voorleesontbijt. De moeder van Lilly heeft voorgelezen 
uit 'De Knerpers'. De kinderen hebben lekker de rest van de ochtend in pyjama of onesie en 
sloffen gelopen. Juf Manon werkt de komende periode elke donderdagmiddag met kleine 
groepjes kinderen van onze klas. Zo krijgen de kinderen in kleine setting wat extra 
begeleiding bij de lesstof die ze moeilijk vinden.  
Let op: volgende week donderdag en vrijdag is de school vanwege de staking dicht. 
 
Groetjes, juf Jolanda en juf Tineke 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5 - 6 
De CITO toetsen zitten er alweer bijna op, wat heeft iedereen flink zijn/haar best gedaan! 
Volgende week staat de laatste toets gepland: de CITO toets van Begrijpend Luisteren.  
 
Gisteren hebben we samen in de klas ontbeten, wat een gezelligheid! Daarnaast willen wij 
ook graag de voorleesmoeder bedanken en natuurlijk de biebouders voor hun fijne bijdrage 
omtrent het leesonderwijs.  
 
Zoals u wellicht al weet, komt ook het eerste rapport er al bijna aan (10 februari). Ik wil u bij 
deze vriendelijk verzoeken om de mappen hiervoor alvast mee te geven aan uw 
zoon/dochter.  
Daarnaast hebben ook de kinderen een belangrijke taak gekregen; namelijk het invullen van 
een rapport voor de juf. Ik zit al met smart te wachten op de resultaten ! 



Een ander leuk weetje: vandaag hebben de kinderen voor de verandering eens een meester 
voor de klas gehad! De kinderen kunnen jullie hier vast meer over vertellen. 
 
Groetjes, juf Linda 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7 - 8 
Deze keer geen nieuws omdat meester Benjamin ziek is. 
 

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. 
 
 

RAPPORTMAPPEN 

De rapporten gaan mee op maandag 10 februari. Wilt u daarom de rapportmappen (laten) 
inleveren in de week van 27 tot 31 januari.  
Alvast bedankt! 
 

POORT SLUITEN 

U heeft wellicht gezien dat er op de grote poort van school een draaiknop is geïnstalleerd. 
Wij willen u vriendelijk verzoeken wanneer u gebruik maakt van de poort deze goed te 
sluiten! Bedankt voor uw medewerking. 
 

STAKING 

Zoals u al heeft kunnen lezen zal er donderdag 30 januari 
en vrijdag 31 januari in het primair onderwijs worden 
gestaakt. Dit betekent dat onze school haar deuren op deze 
dagen zal sluiten. Wij verwachten dat u op deze dagen zelf 
zorgt voor de opvang van uw kind(eren).  

We begrijpen dat een dag staken voor u als ouder wellicht 
wat ongemak kan opleveren. Deze acties zijn ook zeker niet bedoeld om u als ouder in een 
lastig parket te brengen. Het gaat ons echt om de toekomst van uw en onze kinderen. Wij 
hopen dan ook op uw steun te kunnen (blijven) rekenen.  
 
 

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


VACATURE OUDERGELEDING GMR 

Geachte ouders,  
 
SKOzoK heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin besluiten 
over schooloverstijgende zaken worden genomen. In de GMR zijn 5 personeelsleden en 5 
ouders vertegenwoordigd. Per januari 2020 ontstaat een vacature voor een ouderlid van de 
GMR. Alle geïnteresseerde ouders kunnen zich daarvoor aanmelden, je hoeft geen lid van 
een MR te zijn. Het heeft onze voorkeur dat het nieuwe ouderlid kennis heeft van financiën 
in het onderwijs of het sociale domein. 
 
 • Wil je meedenken over actuele zaken op stichtingsniveau, zoals het vormgeven van een  
    nieuw College van Bestuur en de gewenste organisatievorm om SKOzoK toekomst proof  
    te maken? 
 • Wil je aan tafel met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht? 
 • Wil je meedenken en meebeslissen over de organisatie van SKOzoK? 
 
Meld je dan aan voor de oudergeleding van de GMR! 
 
Meer informatie 
Wil je eerst een GMR-vergadering bijwonen om te zien hoe dat gaat? Op maandag 27 
januari aanstaande ben je vanaf 20.00 uur als toehoorder van harte welkom op het 
bestuurskantoor aan het Pastoor Jansenplein 21 te Veldhoven. Je kunt dan ook 
kennismaken met de huidige GMR-leden. 
 
Reageren op de vacature voor ouderlid van de GMR kan via het secretariaat van de GMR 
(Marja Mesman: 040-2531201 / mmesman@skozok.nl). 
Ook voor meer informatie over de vacature en/of het inplannen van een persoonlijk gesprek 
kan contact worden opgenomen via bovenstaande contactgegevens. Het secretariaat legt 
dan contact met een van de GMR-leden. 
 
Informatie over de GMR is te vinden op: 
www.skozok.nl, Over SKOzoK, Zo werken wij, Advies en Medezeggenschap. 
 
Indien er meer dan één kandidaat is, wordt er volgens het reglement een stemming 
georganiseerd. 
 
Wij hopen op enthousiaste reacties, zodat we de oudergeleding van de GMR weer snel op 
sterkte hebben! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Pearl van Gils, voorzitter GMR 
Ineke Mensink, vicevoorzitter GMR 
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