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NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
Maandag 10 februari krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis.   
Volgende week hangen de lijsten in de lange gang om in te schrijven voor de 
oudergesprekken.  
  
In groep 1-2a  bespraken we in de kring de nieuwe  maand februari: wie zijn er jarig, 
carnaval en het is de hele maand het seizoen WINTER. Wij hebben zin in ijs en sneeuw! 
Zou dat nog komen?   
Zullen we winter in onze klas gaan maken? Hoe? De kinderen verzonnen van alles!  
Kijk maar eens op de SKOZapp en in onze klas.  
 
In groep 1-2b  gaan we inventariseren wat we zouden kunnen gaan doen, voordat we over 
carnaval gaan werken. Wij zijn de afgelopen week nog volop bezig geweest met en rondom 
de lievelingsboeken van de kinderen, zie SKOZapp…  
Van 17 tot 21 februari barst het thema CARNAVAL los!   
 
Juf Marloes werkt vrijdag 21 februari in groep 1-2b.   
 
Groetjes, de kleuterjuffen 

 

NIEUWS UIT DE GROEP 3 
Deze week zijn we met taal en rekenen gestart met een nieuw blok. 
Volgende week komt op maandag 10 februari het eerste rapport mee naar huis. Wat zullen 
de kinderen met trots jullie het rapport laten zien! Ze hebben ook zo hard gewerkt. 
Vanaf maandag 10 februari tot en met vrijdag 14 februari hangen in de lange gang op de 
magneetborden de inschrijflijsten voor de rapportgesprekken.  
Wij verwachten deze ronde alle ouders op gesprek. 
De oudergesprekken vinden plaats in de week van 17 februari. Op dinsdag 18 februari is op 
school onze gezamenlijke avond. Fijn voor als je twee of meer kinderen op school hebt. 
Zit er toch geen moment bij dat je schikt, loop dan even bij ons binnen. 



Op vrijdag 21 februari vieren wij met z'n allen carnaval op school. Verder informatie over de 
invulling van deze ochtend volgt nog. 
 
Op woensdag 12 februari gaan we een bezoek brengen aan de bieb! Om 8.45 uur worden 
we opgehaald door de Rofrabus. Gezellig! 
 
Groetjes, juf Ine en juf Jenny 
 

NIEUWS UIT DE GROEP 4 
Dinsdag zijn we naar de instrumentencarrousel geweest. Erg leuk voor de kinderen om de 
verschillende instrumenten te zien en leuk dat onze klas het liedje aan het eind mee kon 
zingen dankzij de muzieklessen van Femke. Komende dinsdag hebben we van Femke de 
laatste les. Daarna kunnen we verder met muziek met de nieuwe Boomwhackers, die deze 
week op school zijn gearriveerd.  
Volgende week kunt u inschrijven voor de rapportgesprekken. Mocht een langer gesprek 
nodig zijn dan 15 minuten, neem dan even contact op, zodat we dit kunnen inplannen. 
De komende periode zal juf Sabine elke dinsdagmiddag en donderdagmiddag in de klas 
zijn. 
Het is weer een nieuwe maand, dus wij hebben weer een nieuwe vrij leesopdracht gekozen. 
In februari gaan we mozaïek lezen. Na elk boek schrijven we op een klein gekleurd 
driehoekje waar het boek over gaat en wat we ervan vinden. Alle driehoekjes samen 
vormen een mooi mozaïek kunstwerk. 
 
Groetjes, juf Jolanda en juf Tineke 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5 - 6 
De periode van de CITO-toetsen is weer voorbij. Er is hard gewerkt, dus dat betekent weer 
even op adem komen! Wat betreft de toetsen hebben we de komende week dus even een 
rustigere periode.  
Wel zijn we volop bezig met de presentaties omtrent het project Romeinen, wat wordt er 
veel informatie gedeeld!  
  
Daarnaast zijn we vandaag van start gegaan met het Erfgoedproject Jet & Jan. Binnen dit 
project hebben we ook een gezellig en leerzaam uitje; het Sigarenmakerij Museum! 
(woensdag 12 februari).  
  
Volgende week maandag krijgen alle kinderen hun nieuwe rapport mee. Vanaf die dag 
hangen er ook inschrijflijsten voor de rapportgesprekken.   
 
Groetjes, juf Linda 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7 - 8 
Alle CITO toetsen van groep 7 zitten er weer op. Ze hebben allemaal heel hard gewerkt! 
Ook willen wij groep 8 een compliment geven voor het zelfstandig werken.  
Aankomende maandag krijgen de kinderen hun rapporten. Helaas heb ik nog niet alle 
mappen in de klas liggen. Het zou fijn zijn als wij die nog ontvangen. De inschrijflijsten voor 
de rapportgesprekken hangen vanaf maandag 10 februari op school.  
 
De komende periode gaan wij steeds gerichter werken met de doelen van spelling en 
rekenen. De afgelopen periode hebben wij vooral ingezet op werkhouding en inzet. Hier 
hebben de kinderen goede stappen in gezet. Nu ga wij die koppelen aan doelen die al 



behaald zijn of aan doelen die de kinderen nog niet beheersen. Op vrijdag krijgen de 
kinderen een weektoets waar alle doelen van de week in voor komen. Zo kunnen jullie thuis 
ook zien waar wij mee bezig zijn en of de doelen ook behaald worden.  
 
Groetjes, meester Benjamin en juf Jolanda 
 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 
 
 

CARNAVAL 2020 

MAANDAG 25 FEBRUARI IS HET PIMP JE JUF/MEESTER DAG.  

Je mag iets leuks meenemen om je juf of meester te pimpen. 
 
DINSDAG 26 FEBRUARI IS HET HOEDJESDAG 

Je mag een gek hoedje opzetten naar school. 
 

Je mag een pruik opzetten of gekke/mooie haren maken. 
 
DONDERDAG 20 FEBRUARI IS HET GEKKE BRILLENDAG 

Je mag een gekke bril opzetten naar school. 
 
VRIJDAG 21 FEBRUARI IS HET CARNAVAL  

Op vrijdag 21 FEBRUARI vieren we carnaval op school. Alle kinderen mogen verkleed en in 
feeststemming naar school komen. 
 
 

De kinderen mogen een wagen maken of een step/fiets versieren om in de optocht mee te 
lopen. De kinderen die niets hebben gemaakt lopen gezellig met de hele klas mee in de 
optocht. 
 
Van 08.45 uur tot 09.30 uur lopen we door de volgende straten: Groenstraat, Hyacintlaan, 
Crocuslaan, Irislaan, Narcislaan, Anemoonlaan en weer terug door de Groenstraat. 
 
 

 

 

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


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. 
 

RAPPORT EN OUDERGESPREKKEN GROEP 1 T/M 7 

Op maandag 10 februari krijgen de kinderen het rapport mee naar huis.  
In de week van 17 februari vinden de oudergesprekken van de groepen 1 t/m 7 plaats. Alle 
ouders zijn hiervoor van harte uitgenodigd.  
U kunt zich hier zelf voor inschrijven. Alle inschrijflijsten hangen vanaf maandag 10 
februari in de lange gang naar de aula op het whiteboard. Inschrijven kan voor schooltijd en 
na schooltijd.  
Schrijft u voor meerdere kinderen in, dan is het verstandig om 10 minuten tussenruimte te 
plannen.  
Bent u niet in de gelegenheid om naar school te komen om in te schrijven, neem dan in 
deze inschrijfweek telefonisch contact op met de groepsleerkracht.  
 

Inschrijven voor oudergesprek;        maandag 10 februari t/m vrijdag 14 februari.  
Oudergesprekken;                              in de week van 17 februari.  
 

SCHOOLVAKANTIES 2020-2021 

Herfstvakantie:   
Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020  
  
Kerstvakantie:  
Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021  
  
Carnavalsvakantie (voorjaarsvakantie):  
Maandag 15 februari t/m vrijdag 19 februari 2021  
  
Tweede paasdag:   
Maandag 5 april 2021  
  
Koningsdag:   
Dinsdag 27 april 2021  
  
Meivakantie 2021 (inclusief Bevrijdingsdag en Hemelvaart)   
Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021  
  
Tweede pinksterdag:  
Maandag 24 mei 2021  
  
Zomervakantie: 
Maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september 2021 

 

https://www.martinusdommelen.nl/

