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NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
Gisteren hebben we ons thema: overgisteren leuk afgesloten met een "tentoonstelling". Veel 
ouders zijn komen kijken in onze groepen. Fijn en gezellig! 
Het was een leuk en leerzaam en in het begin ook wat spannend project.  
Nu staat natuurlijk het thema: carnaval voor de deur. Om de kleuters te laten wennen aan het 
carnavalsgebeuren gaan we er vanaf maandag 25 februari tot en met vrijdag 1 maart iedere dag 
iets speciaals van maken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vrijdag 1 maart mogen ze in hun carnavalskleding naar school komen en vieren we met alle 
kinderen carnaval 
Fijn om hier samen met je kind goed aan te denken!! 
We gaan er weer een gezellig carnavalsfeest van maken met z'n allen. 
ALAAF 
 
Na de carnavalsvakantie starten we met een schoolbreed cultuur programma: het maken van 
een vogel-vredesboom. 
Iedere vogel afzonderlijk draagt een persoonlijke wens. Dit zijn 2 leuke creatieve lessen 
bestaande uit verschillende discipline met gemixte techniek. De kinderen leren in dit project o.a. 
creatief denken en doen en samenwerken. Op maandag 11 en dinsdag 12 maart starten alle 
groepen en op maandag 18 maart werken we hier nog een keer allemaal aan. De vogel-
vredesboom zal een mooi plekje op school krijgen. 
 
Groetjes van de onderbouwjuffen. 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4 
Wat gebeuren er soms spontaan mooie dingen in de klas..... 

De kinderen zijn inmiddels bekend met de leerkuil. De leerkuil laat op een mooie manier zien hoe 
leren eigenlijk gaat. Je moet door de kuil heen om te leren. Als je over de leerkuil kunt springen 
ben je waarschijnlijk niet aan het leren. Wat natuurlijk logisch is want je hebt geen moeite of 
inspanning hoeven leveren. En je bent onderweg geen uitdagingen tegen gekomen. Ook ben je 
verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Sommige kinderen vroegen deze week of ze hun 
leerkuil mochten tekenen. Natuurlijk! Maar er werden ook andere creatieve ideeën bedacht om 
de leerkuil vorm te geven. met tafelblokken en met Loom elastiekjes.  

Het gepersonaliseerd leren is gekoppeld aan de leerkuil. We stimuleren de kinderen om na te 
denken over wat ze zelf nog willen leren. Op de weektaak formuleren ze daarom hun eigen doel. 
Heel mooi om te zien hoe de kinderen dit doen!  

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6 
Het duurt nog een paar weken maar op dinsdagochtend 19 maart gaan we met groep 5/6 naar 
het IVN. Er hebben zich al een aantal ouders aangemeld om te rijden en bij een post te staan, 
superfijn! Om te kunnen gaan is er nog één auto nodig. Dus, als je beschikbaar bent om op 19 
maart in de ochtend een aantal kinderen te brengen en op te halen, dan hoor ik het graag.  
 
CITO uitslagen  
Inmiddels hebben bijna alle leerlingen de begrijpend luisteren cito, begrijpend lezen cito en de 
AVI toets gemaakt. Volgende week krijgen de kinderen de grafieken, die normaal al bij het 
rapport zitten, op papier mee naar huis. Mochten er dan nog vragen zijn, kan er altijd een 
afspraak gemaakt worden om de uitslag te bespreken.  
 
Groetjes, Juf Chantal 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8 
De Bolhoedjes zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen. Zij hebben er erg veel zin in. 

We zijn weer gestart met een nieuw project. Dit keer maken de kinderen presentaties en 
knutselwerken over een bepaald land. 



We zijn bezig met de voorbereidingen van volgende week, de carnavalsweek. Welke gekke bril 
zetten we op, hoe gaan we onze haren doen …. En natuurlijk, welk outfit doen we aan voor het 
carnavalsfeest op vrijdag!? Ook zijn we aan het oefenen voor het optreden. Nog een weekje 
wachten…. 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 

 

CARNAVAL 

 

MAANDAG 25 FEBRUARI IS HET 

 
Je mag een gek hoedje opzetten naar school.  

 

DINSDAG 26 FEBRUARI IS HET  

Je mag een pruik opzetten of gekke/mooie haren maken. 

 

WOENSDAG 27 FEBRUARI IS HET  

Je mag iets leuks meenemen om je juf te pimpen. 

 

DONDERDAG 28 FEBRUARI IS HET  

Je mag een gekke bril opzetten naar school. 

 

VRIJDAG 1 MAART IS HET 

Op vrijdag 1 maart vieren we carnaval op school.  
Alle kinderen mogen verkleed en in feeststemming  

naar school komen.  
 

Tijdens deze ochtend hebben we ook een optocht.  
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 9.30u tot 10.00u lopen we door de volgende straten: Groenstraat, Hyacintlaan, Crocuslaan, 
Irislaan, Narcislaan, Annemoonlaan en weer terug door de Groenstraat.  

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


SCHOOLTIJDEN 

We merken dat een aantal kinderen erg vroeg op school is. Er zijn bijvoorbeeld kinderen die 
tussen de middag thuis gaan eten en vervolgens om 12.30 uur alweer terug op school zijn. Dit is 
echter niet de bedoeling. Er is pas toezicht op de speelplaats om 8.20 uur  en om 12.50 uur.  

 

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. 

 

STAKING 

Zoals u al heeft kunnen lezen zal er vrijdag 15 maart 2019 in 
het primair onderwijs worden gestaakt. Dit betekent dat onze 
school haar deuren op deze dag zal sluiten. Wij verwachten dat 
u op deze dag 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.  
 

TIP 

 

 
 

 Geef een (prenten)boek cadeau!  

Op 8 februari is de leesbevorderingscampagne Geef een (prenten)boek cadeau! gestart. In 

het kader van deze campagne is het jeugdboek Kruistocht in Spijkerbroek van Thea 

Beckman in de boekhandel te koop voor slechts € 2,50. Vanaf 5 april is het prentenboek 

Kikker is Kikker verkrijgbaar voor € 2,00. De campagne Geef een (prenten)boek cadeau! 

heeft als missie om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de 

mooiste boeken uit de jeugdliteratuur.  
 

 

https://www.martinusdommelen.nl/voor-ouders/nieuwe-leerlingen/

