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NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
Ieder jaar organiseren de cultuurcoaches van de Gemeente Valkenswaard samen met de 
cultuurwerkgroep het Kunstmenu; een schoolbreed project met ieder jaar een andere 
(kunst)discipline als thema. Dit jaar staat “Literatuur” centraal. 
In de groepen ½ richten we ons met name op de kracht van de verbeelding, het prikkelen 
van de nieuwsgierigheid en het verwonderen! 
We gaan dit doen door o.a. het zelf bedenken van verhalen, stempelen, knutselen en 
tekenen. 
Vandaag hebben we voor het eerst mogen proeven aan het verwonderen en het bedenken 
van verhalen door een interactieve voorstelling van het verhalentheater Maartje 
Kattenstaartje. Daar hebben we van genoten. 
Nu gaan we zelf aan de slag en wel met het boek “waar is Ludwig?”. 
Na afloop van het project willen we jullie graag laten zien hoe en wat we allemaal bedacht 
hebben. We organiseren hiervoor een echte expositie. De datum hiervoor volgt nog. 
Tot slot nog een uitspraak in het kader van het project: 
Van wat een kind leest, onthoudt het maar een deel. Maar dat onthoudt hij ook zo goed, dat 
het zijn verder leven met hem meereist, in zijn hart en in zijn bloed, het wordt een stuk van 
hemzelf. – Annie M.G. Schmidt 
 
Groetjes, de kleuterjuffen 

 

NIEUWS UIT DE GROEP 3 
We zijn weer goed van start gegaan na een heerlijke vakantie.  
We zijn voortaan met 18 kinderen in groep 3 want we hebben er een jongen bij. Welkom in 
groep 3. Gezellig dat jij erbij bent. 
Vandaag zijn we gestart met ons kunstmenu project in alle onderbouwgroepen met een hele 
leuke voorstelling van Maartje Kattenstaartje. 
Het thema dit jaar is literatuur. 



Maartje Kattenstaartje had een heel groot luisterboek meegenomen en samen met haar en 
het boek hebben we een mooi verhaal gemaakt. Vraag er maar eens naar bij je kind. Een 
leuke start van dit project. We gaan hiermee verder in alle groepen. 
 
Groetjes, juf Ine en juf Jenny 
 

NIEUWS UIT DE GROEP 4 
Na een fijne vakantie zijn we maandag weer gestart met nieuwe plaatsen voor de kinderen. 
Deze week krijgen de kinderen ook een ander taakje. Zo zorgen we er samen voor dat alles 
goed loopt in de klas.  
Het eerste boekenpraatje is voor de vakantie geweest. Hebben jullie kinderen al een boek 
uitgekozen hiervoor? Zodra ze klaar zijn voor het boekenpraatje, mogen ze naar de juf 
komen om in te plannen. 
De komende periode lopen er verschillende projecten die allemaal met elkaar in verbinding 
staan. Voor de hele school staat 'literatuur' de komende weken centraal. Vandaag mocht de 
onderbouw kijken naar de voorstelling van Maartje Kattenstaartje. Hopelijk hebben de 
kinderen ervan genoten! Voor de vakantie hebben we bij de bibliotheek al een workshop 
poëzie gehad en ook doen we deze maand weer mee aan 'maart mediamaand', wat dit jaar 
ook over verschillende vormen van taal gaat.  
Deze week zijn we ook gestart met Plannex. Dit is een website waarmee we met de 
kinderen projectmatig gaan werken aan bijvoorbeeld geschiedenis, aardrijkskunde, natuur 
en techniek, programmeren, maar ook taal en rekenen kunnen hierin voor komen. 
 
Juf Tineke en juf Linda hebben daarnaast hard gewerkt aan ideeën om de basis en het 
automatiseren van rekenen bij onze leerlingen te versterken. Vanaf deze week organiseren 
wij daarom elke ochtend een gezamenlijke inloop voor de groepen 4, 5 en 6. Op drie 
ochtenden zal rekenen centraal staan en op de andere twee ochtenden wordt aandacht 
besteed aan spelling. De kinderen gaan hierbij zelf kiezen aan welk doel ze gaan werken. 
Het doel wordt vervolgens ingeoefend door actieve werkvormen en spellen. 
Bent u nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens een kijkje nemen! 
 
Groetjes, juf Jolanda en juf Tineke 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5 - 6 
Wij hopen dat jullie allemaal een hele fijne vakantie hebben gehad! Wij zijn deze week 
alweer erg goed gestart. 
Onze school neemt elk jaar deel aan het kunstmenu. Dit jaar staat de kunstdiscipline 
literatuur centraal. De komende weken zal er in elke groep aandacht worden besteed aan 
literatuur. Voor onze groep 5/6 is er een heuse schatkamer van Roald Dahl! (Geheel 
passend bij de Grej of the Day). Daarnaast mogen wij volgende week maandag genieten 
van een workshop rappen, kunst met woorden! 
 
Juf Tineke en juf Linda hebben daarnaast hard gewerkt aan ideeën om de basis en het 
automatiseren van rekenen bij onze leerlingen te versterken. Vanaf deze week organiseren 
wij daarom elke ochtend een gezamenlijke inloop voor de groepen 4, 5 en 6. Op drie 
ochtenden zal rekenen centraal staan en op de andere twee ochtenden wordt aandacht 
besteed aan spelling. De kinderen gaan hierbij zelf kiezen aan welk doel ze gaan werken. 
Het doel wordt vervolgens ingeoefend door actieve werkvormen en spellen.   
Bent u nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens een kijkje nemen! 
 
Groetjes, juf Linda 



NIEUWS UIT DE GROEPEN 7 - 8 
Boekbespreking 7 en 8!  
De kinderen zijn elke dag druk aan het lezen in veel verschillende boeken. Sommige zijn 
leuk, andere spreken minder aan. Maar hoe leuk is het om de rest van de klas te vertellen 
over een spannend of hilarisch boek dat iedereen eigenlijk zou moeten lezen!   
Dat kan tijdens de (verplichte) boekpresentatie. Vanaf 31 maart t/m 14 april vinden de 
boekbesprekingen plaats van groep 7. Groep 8 krijgt vanwege de IEP wat langer de tijd en 
zal vanaf 6 mei t/m 12 mei de boekbesprekingen geven. Vanaf deze week is er een 
inschrijflijst die op google classroom staat. De kinderen kunnen aangeven wanneer ze kort 
(ongeveer 5/10 minuten) iets willen vertellen over een boek naar keuze.   
Om ze een beetje te helpen bij de voorbereidingen hebben de kinderen in google classroom 
een format staan. Hierin is opgenomen wat er moet worden gepresenteerd. We hopen zo 
samen veel te weten te komen over de boeken die uw kinderen aan het lezen zijn.  
Op woensdag hebben de kinderen nieuwskring waar ze extra vragen kunnen stellen.   
 
Schoolvoetbaltoernooi  
De twee teams voor het schoolvoetbaltoernooi zijn ingeschreven. De kinderen hebben wel 
aangegeven dat er nog geen coach is. Over een maand zal het toernooi beginnen.  
 
IVN  
Woensdag 1 april gaan wij als groep 7/8 naar het IVN. Wij zullen daar van 8.45 uur -12.00 
uur naar toe gaan. Wij zijn dan ook op zoek naar ouders die deze dag kunnen rijden. Je 
kunt je aanmelden bij btolhuis@skozok.nl   
 
Overige informatie  
Binnenkort zullen wij ook meer informatie geven over het verkeersexamen voor groep 7 en 
de musical van groep 8. De voorbereidingen zijn al van start gegaan.   
  
Groetjes, juf Jolanda en meester Benjamin 
 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 
 
 

  BIBLIOTHEEK OP SCHOOL 

Bibliotheek de Kempen is pas geleden overgegaan op een ander bibliotheeksysteem 
waardoor er op dit moment geen scheiding is tussen de uitleningen 
die in een bibliotheekvestiging gedaan zijn en de uitleningen op 
school. Dit heeft tot gevolg dat in de mails die aan klanten worden 
verstuurd als de boeken niet op tijd worden ingeleverd, ook de 
boeken staan die op school geleend zijn. Dit is echter niet juist! Alle 
leerlingen lenen op school boetevrij, dus er zijn geen kosten. Deze 
mails mag u dan ook als niet verzonden beschouwen.  
Bibliotheek de Kempen is druk bezig om dit probleem te verhelpen 
en excuseert zich voor de overlast. 
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TIP VAN DE BIBLIOTHEEK; LETTERJUNGLE 

Wie zegt dat digitale media en lezen niet samen gaan? Op de site van Schooltv staat elke 
maand een nieuw filmpje van de Letterjungle. In elk filmpje staat een letter en een woord 
centraal. Hiermee kunnen kinderen in de leeftijd van 5-6 jaar letters oefenen, herkennen en 
woordjes maken. Bij de serie Letterjungle van Schooltv is er een nieuwe digitaal spel 
ontwikkeld. Het spel laat een interactieve plaat zien waarbij kinderen kunnen kiezen voor het 
letterspel of het zoekspel. Bij het Letterspel gaan de kinderen zelf op zoek naar de letters 
van het woord Letterjungle en kunnen deze aanklikken. Bij het Zoekspel worden er 10 
voorwerpen gevraagd om te zoeken in de plaat en deze aan te klikken. Het spel kan 
gespeeld worden via de link https://ntr.nl/html/micrio/schooltv/letterjungle/. Ken je de filmpjes 
van Letterjungle nog niet? Je vindt ze op https://schooltv.nl/programma/letterjungle/ 
 

 
 
Jeugdactiviteiten in de bieb van Valkenswaard 
In maart kun je in de bieb kennismaken met Robot Dash, die kinderen (5+) de basis van 
programmeren leert. Kijk voor meer informatie bij de agenda onder het kopje ‘actueel’ 
op www.bibliotheekdekempen.nl.  
 

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. 
 

PALMZONDAG: JIJ KOMT TOCH OOK? 

Op zondag 5 april 2020 is het Palmzondag.  
Om 9.30 uur zingen, bidden en praten we over hoe vrolijk iedereen was toen Jezus de 
stad Jeruzalem bezocht.  
Er waren duizenden mensen, die Hem toejuichten en Hem met palmtakken toezwaaiden. 
Die palmtakken zijn bij ons wel wat klein uitgevallen, want wij gebruiken takjes van de 

https://ntr.nl/html/micrio/schooltv/letterjungle/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fschooltv.nl%2Fprogramma%2Fletterjungle%2F%3Ffbclid%3DIwAR0UQd12JWP8I3grzxCE_RZ-LZ2cGzRtwGAjqJcdr1jhcXD8tE_vkS9kSSg&h=AT1K12MVt3OFQq53mnwNa3iaPgrMPcodAOVKiJPVwxe1ysA6AcU4sZD0JsS0ZW7p2FgbxxMEIqLweHwsb742lyb5ZIVnlwxqTKPZ6STxsS0fGehFNTpn38z4vgiI9rtQARMroSPpyJXx4TQjxs6y_GJHYON0lgIBfcNKzFTY05fzBEO2d7bf6c7fpV0qPysjyvVKTfyo5nIoPNQx7CU2K1o2EZIo7oYLYJHaswmKnKKW9qoAGUCGM6o28jL0i29RLOLAVYRSfC82jZiQPfHsf3bqpmFe955yeTeuI0J7THHcmjMcHfd6esF5VfaWYb7ZnuPNg1GxivLFw3FoqRSI7zG3QAZvQ-Cv7N1xHPWq5CZOJ7LUaRdRvvCnox5XpAqaTSqxrpIF5uKVcoYxywIviYOQ0VeX1DJ1CIdDFvfQaE1G2eEct69UE3_DjcuEjDlA4DSFboeyyET2pbE6W2kJMoQh6aEWo15FgoK5dFfAyRo1eIHNS2AYlby5sT_kqHy_FXIw7-nZMy2b_jRZdyZk1Y9Tdp3fwYTlxWut-IgGnPZF9leGYEeGHpsVVk_ucbfSLpbI11_SBWMa8k203z6284UYQ1XasQYpZsfoFUAHQfpMsr-834xbAJhMXVSs43jKCOHi
http://www.bibliotheekdekempen.nl/
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buxus, een struikje dat in heel veel tuinen te vinden is. 
 
Als je wilt kun jij ook meedoen met die Palmviering. Wat moet je dan doen? 
 

 Maak thuis een Palmpaasstok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bedenk aan wie je de Palmpaasstok wilt weggeven. Natuurlijk aan iemand die je 
geweldig graag mag of die een steuntje in de rug nodig heeft.  

 Kom zondag 5 april om ongeveer 9.20 uur met je Palmpaasstok naar de 
Martinuskerk en zoek met je ouders en eventuele broers, zusjes, neefjes, nichtjes  
of vriendjes een mooi plaatsje in de kerk. 

 Net voor de viering begint, wordt aan alle kinderen met een Palmpaasstok gevraagd 
of ze mee naar de kerkzaal willen komen. Daarna gaan we in een optocht door het 
gangpad naar voren en zetten we de palmpaasstokken in standaards op de altaar-
trappen, zodat iedereen ze goed kan zien. 

 Aan het einde van de viering mag je je Palmpaasstok weer meenemen om hem weg 
te geven aan degene die jij had bedacht. 

 
Wij denken dat het een heel mooie en fijne viering wordt. 
 
Jij komt toch ook? 
 
Tot ziens in onze Martinuskerk op Palmzondag  
 
Groeten, Gezinsviering H. Martinuskerk 
 
 

 


