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NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
Alaaf, alaaf, alaaf! 
De stemming voor het carnavalsfeest zit er al goed in. De klassen zijn steeds meer versierd. 
De carnavalswinkel in groep 1-2A doet goede zaken, want ook kinderen uit 1-2B komen 
daar kleding en accessoires kopen, tijdens speelwerktijden. 
De juffen zijn gepimpt, de gekke hoedjes gedragen, de haren zijn nu weer normaal en 
vandaag hebben we alles eens door een andere bril bekeken. En morgen....morgen vieren 
we de hele ochtend carnaval. Elders in ‘t Bruggetje staat het programma van deze ochtend.  
 
!!!!! KOMT ALLEN NAAR DE OPTOCHT KIJKEN !!!! 
 
Juf Tilly is vrijdag niet aanwezig, juf Marloes komt in 1-2B. 
   
Vanaf deze week is Nieke, tweedejaars van de PABO, stagiaire in groep 1-2A. Fijn juf 
Nieke, welkom in onze groep!  
 
Na de carnavalsvakantie werken we in alle groepen van de school rondom het thema 
literatuur... In de onderbouw richten we ons met name op zelf verhalen bedenken, schrijven, 
tekenen. Bij de kleuters gaan we ook rijmen, versjes laten horen, bedenken en aanleren... 
We krijgen ter inspiratie een voorstelling aangeboden: Maartje Kattenstaartje.... Die 
voorstellingen vinden op school plaats. 
 
Tijdens de rapportgesprekken gaven veel ouders aan dat de SKOZapp niet altijd goed 
werkt. Het is juist zo leuk om de foto's te bekijken. Navraag gedaan: een extern bureau 
regelt dit. Op de website van onze school op pagina Home naar beneden scrollen, op 
support klikken en daar kun je je vraag stellen. We hopen dat dit gaat lukken. 
 
En natuurlijk wensen wij jullie een fijne schoolvrije week toe, met of zonder carnavalplezier!! 
 
De juffen van 1-2 

 



NIEUWS UIT DE GROEP 3 
Deze week hadden we extra hulp in de klas. Mart zit in 4 havo en overweegt om Pabo te 
gaan doen. Wij hebben natuurlijk laten zien hoe leuk het is op school!   
 
De oudergesprekken zijn achter de rug; altijd erg fijn om even in gesprek te gaan over 
onze kinderen en met nieuwe input weer aan de slag te gaan! 
 
Vorige week hebben we een bezoek gebracht aan de bieb en daarmee is een mooie start 
gemaakt met het thema poëzie. En het was erg gezellig om met de Rofra-bus te gaan! 
 
Morgen nog lekker feesten en dan genieten van een fijne vakantie! 
De kinderen krijgen weer een leesbingo mee naar huis om het lezen een beetje warm te 
houden! 
 
Alaaf en een hele fijne vakantie! 
 
Groetjes Jenny  en Ine 
 

NIEUWS UIT DE GROEP 4 
Gisteren zijn we begonnen met het automatiseren van de tafeltjes. We zijn al een tijdje 
bezig met het inzichtelijk maken hiervan en hebben al verschillende strategieën geleerd om 
ze uit te rekenen. Nu gaan we de tafeltjes dus uit ons hoofd leren! Het streven is dat de 
kinderen aan het eind van groep 4 alle tafeltjes van 1 t/m 10 uit het hoofd kennen. Gisteren 
hebben de kinderen de tafel van 0 allemaal gehaald. Dat is een goed begin! Het eerste 
tafeldiploma is binnen! Na de vakantie gaan we beginnen met de tafel van 1. Daarna volgen 
10, 2, 5, 3, 4, 9, 6, 7 en 8. 
De kinderen kunnen thuis en op school de tafels oefenen met Rekenblobs. Dit is een 
website waar de kinderen een inlogcode voor hebben en zo op een leuke manier de tafeltjes 
kunnen oefenen. Ze hebben een kaartje meegekregen waar de inloggegevens op staan. 
Het enige wat daar niet aan klopt is de website (omdat de website nog in ontwikkeling is). 
Om te oefenen ga je naar: development.rekenblobs.nl 
Het automatiseren van de sommen tot 20 op vrijdag gaat ook nog door. De kinderen die de 
plussommen tot 10 nog niet gehaald hebben, krijgen een certificaat met hun record aantal 
sommen er op en gaan na de vakantie de minsommen tot 10 doen.  
Vorige week hebben we een bezoekje gebracht aan de bibliotheek in de Hofnar. We kregen 
uitleg over waar we de verschillende boeken kunnen vinden en hebben meegedaan aan 
een workshop over poëzie. Na de vakantie gaan we daar in de klas ook nog mee aan de 
slag. We zijn met de bus van Rofra naar de bieb gebracht en weer opgehaald. Super fijn! 
Dankjewel daarvoor! 
De rapportgesprekken zijn achter de rug. Het waren fijne gesprekken, waarvoor dank! 
Prettig ook dat iedereen weer goed op de hoogte is. 
Op woensdag na de vakantie, 4 maart, is juf Lindsay in de klas. Juf Tineke is dan buiten de 
klas aan het werk met enkele kinderen. Juf Lindsay is al vaker in de klas geweest en dus 
bekend voor de kinderen. 
Morgen gaan we carnaval vieren op school. Komen jullie ook naar de optocht kijken om 
8.45? Daarna gaan we genieten van een heerlijke, feestelijke vakantie en dan zien we jullie 
maandag 2 maart weer terug op school. Fijne vakantie allemaal! 
 
Groetjes juf Jolanda en juf Tineke 
 
 



NIEUWS UIT DE GROEPEN 5 - 6 
De carnavalssfeer zit er al goed in! Wat zijn er deze week veel leuke brillen, hoeden, 
pruiken en andere haar-werken gespot. Morgen is het dan tijd voor de grote 
carnavalsviering, dat belooft een gezellige dag te worden!  
  
Vorige week zijn we naar het Sigarenmakerij- en Valkerijmuseum geweest. Het was een erg 
leerzame en gezellige dag. Foto’s hiervan zijn te vinden in het fotoalbum op de SKOzapp.  
  
Vandaag hebben we de laatste toets gemaakt (van rekenen). We zijn dus helemaal klaar 
voor een fijne vakantie.  
Via deze weg wensen we jullie allemaal alvast een hele fijne carnavalsvakantie.  
Mochten de kinderen nog wat (vrijblijvend) willen oefenen, dan kan dat altijd op Junior 
Einstein.   
  
Alaaf!  
  
Juf Manon en juf Linda  
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7 - 8 
VERKEERSEXAMEN  
Groep 7 is flink aan het oefenen voor het verkeersexamen. Ze hebben een blaadje 
meegekregen met een website waar ze kunnen oefenen. Verdere informatie volgt!    
 
SCHOOLVOETBALTOERNOOI  
Op 8 april doen we mee met het schoolvoetbaltoernooi van Valkenswaard. De teams 
hebben wij in de klas gemaakt. De teams zijn nog op zoek naar een coach die hen wil 
begeleiden naar succes!   
Team 1: Cas, Laura, Jayden, Iris W, Maya, Demi, Nikkie, Puck, Lieke en Fleur  
Team 2: Maud, Chris, Mees, Thijs, Floris, Emma, Nikki, Suze, Iris K en Tim  
De teams worden doorgestuurd naar de organisatie.  
 
ONDERWIJSKUNDIGRAPPORT  
Voor de kinderen van groep 8 zijn vandaag alle onderwijskundige rapporten klaar. De 
kinderen hebben vandaag het formulier bij wat je bij de inschrijving moet gebruiken.  
 
IEP  
Groep 8 is deze week begonnen met de voorbereidingen van de IEP-toets. Samen met juf 
Jolanda gaan zij in groepjes samen oefenen.  
  
HUISWERK  
Afgelopen vrijdag is er geen huiswerk meegegaan. De meester was zo druk met de 
voetbalteams dat het huiswerk helaas op school is blijven liggen. Vanaf 2 maart zullen wij 
weer intensief met het huiswerk beginnen. Het huiswerk gaat dan afgestemd worden op de 
leerdoelen naar aanleiding van de CITO. Het kan zo zijn dat kinderen dus verschillende 
opgaves krijgen. Junior Einstein is vernieuwd waardoor kinderen op een andere manier 
opgaves kunnen krijgen.   
  
CARNAVALSVAKANTIE  
Wij willen iedereen een fijne carnavalsvakantie toewensen!   
  
Groetjes van juf Jolanda en meester Benjamin   



SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 
 
 

  SLUITEN POORT 

Graag uw aandacht voor het volgende.  

Na een eerdere oproep de poort van de school goed te sluiten zien 

we helaas dat deze vaak nog open staat. Daarom willen wij u 

nogmaals vriendelijk maar toch ook dringend vragen de poort 

telkens goed te sluiten wanneer u er doorgaat. Dit in het belang van 

de veiligheid van onze leerlingen. 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

PROGRAMMA CARNAVAL 

Programma 21 februari vrijdag:   
 
08.30 - 08.35 uur: Start van de dag in de eigen klas.  
08.35 - 08.50 uur: Verzamelen optocht: Klas voor klas.   
08.50 - 09.30 uur: Optocht   
09.30 - 10.20 uur: Hossen in de gymzaal   
10.20 - 10.40 uur: Prins op bezoek  
10.40 - 11.00 uur: Pauze op de speelplaats   
11.00 - 11.30 uur: Optredens   
11.30 - 12.00 uur: Hossen   
12.00 - 12.15 uur: Afsluiting in de klas.  
 
GEEN SERPETINES mee naar school! De kinderen krijgen op school drinken en een koek.  
 

 
 

IVN 

Vrijdag 27 maart, maandag 30 maart t/m vrijdag 3 april is onze 
school aan de beurt om naar het IVN te gaan in 
Valkenswaard.  
Dit jaar is het thema: “Wat schimmelt daar?” 
(zie kalender op de website: welke dag welke groep) 
Er is een voorbereidingsavond voor hulpouders gepland op 
woensdagavond 11 maart om 20.00 uur in D’n Nieuwe Hof, 
Bosstraat 25, Valkenswaard. 
Na de carnavalsvakantie gaan we het IVN organiseren. U hoort hier later meer over. 

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


PARKEREN 

Beste ouders, verzorgers,   
   
Veel ouders en oppassers brengen de kinderen met de auto naar 
school waardoor er vooral 's ochtends veel verkeersbewegingen 
plaatsvinden vlak voor school.    
  

Om alle kinderen de kans te geven om veilig op school aan te 
komen, willen we u vriendelijk maar dringend verzoeken 
om niet met de auto op de drempel voor school te gaan staan 

om uw kind(eren) uit te laten stappen. Dit belemmert het zicht voor anderen en geeft 
onwenselijke situaties, vooral als er ook tegenliggers aankomen. Ook komt geregeld voor 
dat de oprit van de bewoners aan de Groenstraat geblokkeerd wordt door een geparkeerde 
auto. 
Er zijn in de straat voldoende parkeergelegenheden waar kinderen uit kunnen stappen of 
waar de auto even geparkeerd kan worden. Een andere mogelijkheid is ook nog het 
Martinusplein.   
   
Hartelijk dank alvast voor uw medewerking!  
 

BEDPLASSEN; DAAR WIL JE TOCH VANAF 

's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven 
logeren bij vriendjes, de vakantie of een 
schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je 
toch vanaf, als kind én als ouder!  
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost 
op donderdag 5 maart een informatieavond voor 
ouders van kinderen die regelmatig in bed 
plassen.   
  
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo 
plaatsvindt. De meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer 
honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met 
opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een 
kind moeilijk wakker te krijgen.   
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind 
kunt veranderen.  
  
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van 
gespecialiseerde ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt 
u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende 
manieren en praktische tips om het bedplassen aan te pakken.   
  
U bent van harte welkom op donderdag 5 maart in het auditorium van het 
Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de 
avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het 
informatiemateriaal, zijn 3 euro.  
  
Aanmelden  
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-
Zuidoost www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen 



kunt u terecht bij de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via 
telefoonnummer 088 0031 422.  
  

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. 
 

FIJNE VAKANTIE! 

Team St. Martinus wenst iedereen een hele fijne vakantie toe. 
Tot 2 maart! 
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