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NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
In beide klassen is een museum ontstaan. Spullen van thuis worden zorgvuldig bekeken. Is het 
iets van de tijd uit de kleuter, of iets wat al heel oud is, of is het een bijzonder (mooi) voorwerp? 

Er wordt een naamkaartje bij gelegd. Tijdens de speelwerktijd wordt het nog eens afgestoft, met 
een doek glanzend gewreven en dan in het museum geplaatst. 

In 1-2A hebben de leerlingen een koffertje mee naar huis genomen en dat weer retour moet met 
een persoonlijk item. 

In 1-2B is inmiddels ook een hele verzameling schelpen en stenen ontstaan.  
Reuze interessant... Heeft iemand een boek over schelpen of stenen?? 

Verder komt er ook steeds meer (home made) kunst. 

We gaan ook nog experimenteren met een druktechniek... 

In de gymzaal spelen we spelletjes van vroeger: 
Twee emmertjes waterhalen, in de kelder is het donker, tikkertje floep, Ik heb een brilletje om 
door te kijken... etc 

Kortom, iedereen volop betrokken en enthousiast bezig! 

Op woensdag 20 februari kunt u het eindresultaat komen bekijken. Het museum is dan voor 
iedereen toegankelijk van 12.00 tot 12.30 uur. 

TOT DAN!  

PS. woensdag 20 februari werkt juf Tilly in 1-2B, vrijdag 22 februari juf Marloes. 
 



NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4 
De Cito toetsen zijn weer achter de rug. Wat heeft iedereen hard gewerkt!  

We hebben een geweldige voorstelling gezien in de Hofnar.  

“Lejo ontdekt het orkest” van Philharmonie Zuidnederland. De kinderen waren erg enthousiast. 
Op You Tube zijn erg leuke filmpjes te zien van Lejo!  

Groep 3 is alweer aan het einde van kern 8. Groep 4 leert bij spelling woorden met ei/ij en au/ou. 
Vraag maar eens of ze de rap op You Tube willen laten horen! 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6 
Boekenkring  
Gisteren is juf Nelleke vanuit de bieb bij ons geweest om samen nieuwe boeken te laten zien. In 
groepjes hebben we 6 verschillende boeken gezien en besproken. Het boek 'De glittergrot' sprak 
ons het meeste aan, hier gaan we de komende tijd in lezen.  
 
Nieuwe start 
Een nieuwe juf betekent ook even een nieuwe start als groep. We hebben samen regels en 
afspraken gemaakt waar we met z'n allen achterstaan. We gaan er samen voor zorgen dat we 
een fijn, gezellig en leerzaam halfjaar gaan hebben. De regels en afspraken staan op een poster 
met onze handtekeningen zodat we ze niet snel vergeten.  
 
Groetjes, Juf Chantal 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8 
Alle CITO toetsen van groep 7 zitten er weer op. Ze hebben allemaal heel hard gewerkt!  
 
Vandaag hebben de kinderen de presentaties gegeven over de provincies van Nederland. Erg 
interessant! Er is hard gewerkt en flink geknutseld.  
 
Juffrouw Britt start bijna met haar blokstage. Ze is vanaf 18 februari 4 weken lang in de groep.   
 
We zijn gestart met een kunstproject over verschillende kunstenaars, zoals : Picasso, Rembrandt 
van Rijn en Piet Mondriaan.  
  

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 

 

RAPPORTMAPPEN 

Deze week hebben de kinderen hun rapportmap meegekregen. Deze map gaat mee tot en met 
groep 8! Alle nieuwe rapporten worden telkens weer in de map gedaan, zodat er een mooi 
document ontstaat. De mappen worden thuis bewaard en kunnen in de week voordat de nieuwe 
rapporten worden uitgereikt, weer worden meegenomen. Dit zal tijdig worden medegedeeld.  

SCHOOLTIJDEN 

We merken dat een aantal kinderen erg vroeg op school is. Er is pas toezicht op de speelplaats 
om 8.20 uur  en om 12.50 uur.  

 

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


VAKANTIEROOSTER 2019-2020 

 

 

Herfstvakantie 
 

14 oktober t/m 18 oktober 2019 

Kerstvakantie 
 

23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Carnavalsvakantie 
 

24 februari t/m 28 februari 2020 

2de Paasdag 
 

13 april 2020 

Meivakantie 
 

20 april t/m 1 mei 2020 

Bevrijdingsdag 
 

5 mei 2020 

Hemelvaart 
 

21 mei en 22 mei 2020 

2de Pinksterdag 
 

1 juni 2020 

Zomervakantie  
 

13 juli t/m 21 augustus 2020 

 

 

INSCHRIJVEN NIEUWE KLEUTERS 

Heeft u een kind dat in het schooljaar 2019-2020 4 jaar wordt?  

Dan graag inschrijven vóór 1 april 2019! 

U kunt voor uw kind 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. 

 

MIDDAGJE VRIJ?! 
Het jongerenwerk van Cordaad Welzijn organiseert elke vrijdagmiddag 
toffe activiteiten voor jongeren uit groep 7 & 8. Deze activiteiten zijn elke 
maand gekoppeld aan een leuk, leerzaam thema.  
Via deze weg willen wij u als ouder(s) informeren over de activiteiten bij 
jongerencentrum Place2Be.  
  
De activiteiten vinden elke vrijdagmiddag plaats van 15.30 - 17.00 uur onder begeleiding van het 
jongerenwerk. Adres is: Van Bruhezedal 1, Dommelen. Er zijn geen kosten aan verbonden! 
  
Houd onze Facebook en Instagram in de gaten voor de activiteiten.  
Facebook: https://www.facebook.com/cordaadplace2be 
Instagram: https://www.instagram.com/jongerenwerk.valkenswaard 
  
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Britt Hilliger. 
Tel: 06-51642336  

http://www.agnetendal.nl/
https://www.facebook.com/cordaadplace2be
https://www.instagram.com/jongerenwerk.valkenswaard


E-mail: britthilliger@cordaadwelzijn.nl 
  
Dus heeft uw kind een middagje vrij? Stuur hem/haar dan naar Place2Be! 
En geniet dan zelf ook van een middagje rust ;-) 
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