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NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B
Maandag hebben we de eerste culturele activiteit gehad van juf Mara over
“de Valkerij-Vredesboom”. We hebben een vogel geknutseld en in de klas hebben we de vogel
geverfd. Volgende week maandag gaan we de vogel mooi beplakken.
Volgende week staat ook het IVN op het programma. Maandagmiddag voor groep 1-2a en
dinsdagmiddag groep 1-2b. Het thema is dit jaar: Kom kijken op de hei.
In de kleutergroepen zijn weer een aantal kinderen bijgekomen. Welkom allemaal! Wij wensen
jullie veel speel- en leerplezier toe op onze school.

NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4
De kinderen hebben nieuwe plaatsen gekregen, dus ook weer nieuwe maatjes om mee samen te
werken.
Maandag is het kunstproject gestart en de kinderen hebben vogels geknutseld en geverfd. Ze
vonden het erg leuk! Groep 3 heeft kern 9 afgerond en begint volgende week aan kern 10. Groep
4 heeft met de nieuwe rekenmethode Pluspunt 4 een tijdje digitaal gewerkt. Nu werken we even
op papier, in werkboekjes. Daarna kijken we wat we de fijnste manier van werken vonden.
We doen met onze klas mee aan maart mediamaand. We krijgen elke week een opdracht en
deze week maken we een stopmotion filmpje. Volgende week gaan we aan de slag met de
beebot.

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6
IVN
Dinsdagochtend 19 maart gaat groep 5-6 naar het IVN.
Er hebben zich voldoende ouders aangemeld voor het rijden en de posten, dankjewel daarvoor!
We vertrekken om 8:45 uur op school en rijden om 11:30 uur weer terug.

Het is de bedoeling dat de kinderen gewoon een tussendoortje met drinken meenemen, we
houden pauze bij het IVN gebouw.
Project vredesboom
Afgelopen dinsdag is groep 5-6 aan de slag gegaan met het maken van hun eigen vogel samen
met juf Mara. Voor het project vredesboom maken alle leerlingen een eigen vogel die vervolgens
bij elkaar in de aula komen te hangen. Tijdens deze eerste les zijn de vogels geknipt uit karton
en mooi geverfd. Volgende week gaan we de vogels verder afmaken door ze te beplakken en te
versieren.

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8
Groep 8 is deze week begonnen met de voorbereidingen van de IEP toets. Samen met juf Judith
gaan zij in kleine groepjes samen oefenen.
Groep 7 is flink aan het oefenen voor het verkeersexamen. Op donderdag 4 april hebben ze het
schriftelijk verkeersexamen. Ze hebben een blaadje meegekregen met een website waar ze
oefenexamens kunnen maken.
Afgelopen dinsdag zijn we gestart met het schoolbreed project, het maken van een vredesvogel.
Iedereen heeft een vogel gemaakt van karton en daarna geverfd. Volgende week maandag gaan
wij deze vogels versieren.
De rapportmappen van groep 7 zien wij graag weer terug op school!
Voor de musical zijn we op zoek naar ouders die ons willen helpen bij het maken van het
decor.
Ben je creatief en draag je graag je steentje bij? Mail dan naar:jjonkers@skozok.nl

SCHOOLKALENDER
Klik hier voor de kalender op de website

AFSCHEID
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Via deze weg wil ik jullie laten weten dat ik met ingang van volgend schooljaar een andere
functie ga bekleden binnen SKOzoK.
Ik ga aan de slag binnen een ander cluster om te verkennen of de functie directeur bij mij past,
een hele mooie uitdaging die ik met veel plezier aanga.
Dit betekent dat ik aan het einde van dit schooljaar afscheid neem van basisschool St. Martinus.
Ik wil jullie alvast bedanken voor de prettige samenwerking en het vertrouwen.
Met vriendelijke groet, Judith Jonkers

GEBOREN!

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 morgen, 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.

SCHOOLONTWIKKELING
Studiedag 13 maart ’19
Op onze studiedag hebben 2 experts van Combinatie Jeugdzorg een presentatie gehouden over
hechtingsproblematiek. Een zeer interessante bijeenkomst waar we informatie kregen over het
ontstaan van deze problematiek, het verloop en hoe te handelen als leerkracht.
Ook hebben we kennis gemaakt met Philo. Zij volgt een studie arbeids- en
organisatiepsychologie en wil graag haar onderzoek/stage-opdracht doen op onze school. Deze
houdt in dat ze in kaart gaat brengen wat we aan kwaliteiten in ons team hebben en welke we
eventueel nog kunnen gebruiken. Een mooie win-win situatie dus!
Samen met de collega’s van Agnetendal hebben de leerkrachten van groep 3 t/m 8 een
workshop gevolgd van M. van den Berg. Zij is innovatie- en organisatieadviseur bij CED en
expert op gebied van begrijpend lezen. We hebben bekeken hoe we onze methode
Nieuwsbegrip zo effectief mogelijk in kunnen zetten.
De leerkrachten van de onderbouw hebben zich verder verdiept in KIJK; systeem voor observatie
en registratie.
Kortom een inspirerende en enerverende dag!

VREEDZAME SCHOOL
Vreedzame School blok 4:

We hebben hart voor elkaar - gevoelens
In een conflict lopen emoties soms hoog op. Het herkennen van je eigen emoties en het erover
kunnen vertellen is een belangrijke vaardigheid in het oplossen van conflicten. Maar zeker ook
het herkennen van gevoelens van een ander. Het doel van dit blok is leren om gevoelens te
benoemen en beschrijven. Voor jezelf en voor een ander.

