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NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
De lente kriebelt! 
Buiten en binnen. 
Vorige week vrijdag zijn we er op uit getrokken...echt de hei opgegaan. Heel speciaal. Vooral 
omdat we ook nog met z'n allen in de grote bus van Rofra naar de Malpie zijn gebracht.  
Rofra, nogmaals super bedankt hiervoor! 
 
Maar ook op en rondom het schoolterrein is de lente te zien, horen, ruiken en voelen. 
 
De lente wordt ook binnengehaald in de klassen. 
Bij 1-2 A ligt het accent deze week bijvoorbeeld op bloemen en planten. Er wordt onder andere 
tuinkers gezaaid. 
Bij 1-2 B ligt het accent op eieren... variërend van kikkerdril tot struisvogelei. Wij hebben ieder 
een ei gemaakt (nee, niet gelegd). 
 
Dwars door dat alles worden er ook letters aangeboden, met name bedoeld voor de groep 2 
leerlingen. Dit blok zijn dat de o-k-t-uu 
We hebben de volgende letters al in voorgaande blokken aangeboden: oo-m-i-r-v-s-b-p. 
U kunt uw kind vragen naar de klankgebaren die bij elke letter hoort... 
 
Uiteraard werken we zo naar Pasen toe. 
 
P.S. 
Woensdag 3 april is juf Marloes afwezig (groep 1/2b) en komt juf Carolien vervangen. 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4 
Vorige week maandag hebben we een leuke en leerzame ochtend gehad bij het IVN. Alle 
hulpouders nog hartelijk dank voor jullie enthousiasme en hulp! 
Vandaag kregen we bezoek van vlogger Mick! Hij vertelde over zijn werk als youtuber en wij 
konden hem alles vragen. We hebben ook een filmpje van hem bekeken en kwamen zo op het 



gesprek dat er soms woorden in filmpjes worden gezegd die niet zo netjes zijn. Veel kinderen 
herkenden dat. Hoe ga je daar dan mee om? De kinderen wisten wel dat als ze toevallig zo’n 
woord horen, dat dat niet betekent dat ze die zelf ook mogen zeggen. Alle kinderen vonden wel 
dat ze zichzelf daaraan kunnen houden, knap hoor! Mick heeft ons geholpen om een youtube 
account te maken voor de klas. We hebben er de stopmotion filmpjes op gezet die we tot nu toe 
gemaakt hebben. Als je zoekt op Martinus groep 3/4, vind je ze vast! Deze week gaan we nog 
door met de stopmotion filmpjes, zodat alle kinderen die willen ermee kunnen oefenen.  
 
Ook zijn we de laatste weken bezig geweest met “je eigen leerdoel” De kinderen bepalen zelf wat 
ze willen leren. Daarbij kun je kijken  naar wat je nog moeilijk vindt, wat je nodig hebt, wat je 
interesseert, wat je een uitdaging vindt enz. Erg leuk om te zien dat kinderen dit zelf heel goed 
kunnen aangeven. Al is het omschrijven van een doel vaak nog moeilijk…..Maar ook dit gaat 
steeds beter. Er zijn kinderen die de provincies van Nederland nu al kennen of die al bezig zijn 
met deelsommen. Maar ook die meer willen weten over de regels in het verkeer. Kortom: een 
mooi proces! 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6 
IVN 
Vorige week zijn dinsdag zijn we naar het IVN geweest. We hebben een super interessante 
ochtend gehad. Er was van alles te leren over de heide en de dieren, zoals spinnen, die je op de 
hei vindt. Alle mama's die meegeholpen hebben, super bedankt!! Omdat het zo'n goed weer was, 
zijn we ook nog even naar de kinderboerderij gegaan.  

 

 



Schoolvoetbal  
Op woensdagmiddag 29 mei wordt er door SV Valkenswaard weer een schoolvoetbaltoernooi 
georganiseerd voor de kinderen van de groepen 5-6 uit Valkenswaard, Dommelen en Borkel en 
Schaft. Het toernooi start om 13.30 uur op de velden van SV Valkenswaard. Het zou leuk zijn als 
wij met de klas ook een of meerdere teams kunnen inschrijven voor dit toernooi. 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8 
VERKEERSEXAMEN 
Groep 7 heeft al flink geoefend voor het verkeersexamen, hier gaan we nog even mee door! De 
kinderen hebben een brief mee naar huis gekregen met hierin de route voor het praktijkexamen. 
Het is verstandig om de route samen even te gaan oefenen. Vandaag krijgen de kinderen nog 
een checklist mee naar huis voor de fietscontrole, hier staat precies in waar de fiets aan moet 
voldoen. 

Belangrijke data: 

1 april om 08.30u: fietscontrole, fiets mee naar school in goede staat 

4 april om 09.30u: het schriftelijke verkeersexamen 

7 mei om 13.10u: praktisch verkeersexamen, welke ouders kunnen er met ons mee fietsen van 
school naar de markt? Vertrekken meteen om 13.00u en we zullen rond 14.00u weer terug zijn 
op school. Mail naar: jjonkers@skozok.nl.  

Het is de bedoeling dat er vanuit iedere school een vrijwilliger aanwezig is op de dag van het 
praktijkexamen. Deze vrijwilliger gaat dan de hele dag een post bemannen en controleren of alle 
leerlingen zich juist gedragen in het verkeer. Dit mag een ouder zijn maar kan ook een 
opa/oma/buurvrouw/buurman/etc. zijn. Wie kan dit voor basisschool St. Martinus doen? Graag 
mailen naar: jjonkers@skozok.nl 

KIKKERVISJES 
We hebben in de klas kikkervisjes, dit begon als kikkerdril en we zijn ons aan het verdiepen in de 
'opvoeding' van kikkervisjes. Zo hebben we bijvoorbeeld geleerd dat zij stukjes komkommer en 
tomaat eten. Hopelijk blijven de kikkervisjes goed groeien zodat we ze straks weer in de vrije 
natuur los kunnen laten.  

JAZZPROJECT 
We zijn in de klas bezig met een Jazzproject onder leiding van een muzikant. We leren veel over 
de geschiedenis van Jazzmuziek en over de ontwikkeling hiervan. Op 10 april is de afsluiting van 
dit project in de Hofnar in Valkenswaard. Welke ouders gaan er met ons mee naar de Hofnar? 
We gaan met de fiets, wie fietst er met ons mee? De exacte tijd volgt nog, dit is sowieso in de 
ochtend. Mail naar: jjonkers@skozok.nl. 
 
IK-PRESENTATIES 
Groep 8 heeft erg hard gewerkt aan de ik-presentaties. Vanaf 1 april worden de presentaties 
gegeven in de klas, we zijn heel benieuwd! 

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 
Op 10 april is het schoolvoetbaltoernooi van Valkenswaard weer. De teams zijn gemaakt en er 
wordt volop geoefend, ze gaan er weer voor!  
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De tijden zijn als volgt: 

MEISJES: 14.10u 1e wedstrijd 

JONGENS: 14.30u 1e wedstrijd 

De kinderen krijgen vanmiddag het speelschema mee naar huis. 
 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 

 

HELPT U MEE? 

Zoals u weet worden alle kinderen na elke vakantie preventief 
gecontroleerd op hoofdluis en/of neten. We kampen echter 
regelmatig met een minimale bezetting tijdens deze controles en 
zijn dus hard op zoek naar hulpouders. U mag zich ook als 
reserve-hulpouder opgeven. U wordt dan alleen benaderd 
wanneer we met te weinig mensen zijn.  

Dus, heeft u tijd en zin om elke maandag na een vakantie ons te 
komen helpen, dan zouden wij daar heel erg mee geholpen zijn. 
De luizencontroles zijn ca. 5 keer per jaar en duren ongeveer 30 
minuten. U kunt zich hiervoor aanmelden op het volgende 
mailadres; mfageenen@onsbrabantnet.nl.  

Alvast bedankt! 

De kriebelmoeders 
 

KIES 

 

 

 
 
 
Na de succesvolle KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties) spel-praatgroepen in het voor- 
en najaar van 2018 ga ik (Yvonne, gespecialiseerde KIES-coach), in samenwerking met de 
gemeente Valkenswaard, Centrum voor Jeugd en Gezin, de GGD, leerkrachten en andere 
professionals dit najaar opnieuw van start met een (gesubsidieerde dus gratis) spel- en 
praatgroep voor Kinderen In Echtscheiding Situaties.  
 
Waar ouders tijdens de scheiding goed voor zichzelf zorgen door ondersteuning van bijvoorbeeld 
een mediator, advocaat of psycholoog, wordt over de kinderen nogal eens gezegd dat ze flexibel 
zijn of dat het wel ‘goed’ gaat met ze. Helaas blijkt steeds vaker dat kinderen, zeker ook op de 
langere termijn, ‘last’ hebben van de scheiding en alles wat daarbij komt kijken. Zij moeten mee 
in de keuze die hun ouders maken en alle veranderingen die dat met zich meebrengt. KIES helpt 
en geeft ze de mogelijkheid hier beter mee om te gaan, een buitenkans dus!  

https://www.martinusdommelen.nl/kalender/
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 Deelname is mogelijk na toestemming van beide ouders (wanneer beide gezag hebben) 
 
KIES groep voor kinderen van 6-12 jaar. 
Het KIES programma bestaat uit acht wekelijkse groepsbijeenkomsten van een uur. Onder 
professionele begeleiding van een of twee KIES-coaches gaan we aan de hand van 
verschillende werkvormen (bijvoorbeeld tekenen, spel, toneel, schrijven, praten) aan het werk en 
in gesprek met elkaar. In de veilige besloten sfeer van deze groep kunnen kinderen op speelse 
wijze hun ervaringen met de scheiding delen en leren dat zij hun eigen vragen, gevoelens, 
gedachten, behoeften hebben en deze mogen uiten. Op deze manier worden de kinderen 
begeleid in hun verwerkingsproces. KIES helpt kinderen zichzelf en de scheiding beter te leren 
begrijpen en beter te leren omgaan met wat voor hen moeilijk is. Daarnaast vinden de kinderen 
veel (h)erkenning bij elkaar, ze ervaren dat al die gevoelens zo gek nog niet zijn, dat ze niet de 
enige zijn in deze situatie en dat ze ook voor elkaar veel kunnen betekenen.  
Het doel van de groep is dat kinderen de (gebeurtenissen rondom de) scheiding een plaats 
kunnen geven en beter in hun vel komen te zitten.  
KIES is uitdrukkelijk óók voor kinderen waarbij de scheiding goed verlopen is, ook voor 
hen is extra aandacht (al dan niet preventief) waardevol en ten zeerste aan te raden. 
 
Voorafgaand aan de KIES groep is er voor ouders een informatiebijeenkomst en aan het einde 
bij voldoende interesse een evaluatiebijeenkomst. De bijeenkomsten vinden plaats op één van 
de basisscholen van Valkenswaard. 
 
Aan de training zelf zijn geen kosten verbonden! 
 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij dus opgeven kan nog, graag zo snel mogelijk (of uiterlijk 12 april 
2019)  via onderstaand aanmeldformulier (ook verkrijgbaar op de school van uw kind) of via 
info@kies2coach.nl / 06 49308655 (Yvonne Aerts). 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Aanmeldingsformulier KIES Valkenswaard voorjaar 2019 
Indien uw kind wil en mag deelnemen aan de KIES groep, kunt u één aanmeldingsformulier, 
ondertekend door beide ouders, meegeven naar school. Mocht dit niet mogelijk zijn, mogen er 
ook twee afzonderlijke aanmeldingsformulieren voorzien van handtekening ingeleverd worden.  
Dit formulier graag zo snel mogelijk (uiterlijk 12 april 2019) inleveren op school of inscannen en 
terugsturen (t.a.v. Yvonne Aerts) naar info@kies2coach.nl. 
 

Naam kind   ....................................................................................................................... 

Straat  ................................................................................................................................ 

Postcode/Plaats   ............................................................................................................... 

Telefoonnummer  ............................................................................................................... 

Geboortedatum  ................................................................................................................. 

Groep   ............................................................................................................................... 

School  ……………………………………………………………………………………………. 
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Naam moeder .................................................................................................................... 

Straat ................................................................................................................................. 

Postcode/Plaats .................................................................................................................. 

E-mail ................................................................................................................................. 

Telefoonnummer ................................................................................................................ 

 

Naam vader .................................................................................................................... 

Straat ................................................................................................................................. 

Postcode/Plaats .................................................................................................................. 

E-mail ................................................................................................................................. 

Telefoonnummer ................................................................................................................ 

 

Wanneer beide ouders gezag hebben dan ook graag van beide ouders de gegevens invullen 

In welk jaar bent u gescheiden? ........................................................................................ 

 

Bij wie van de ouders woont uw kind?  

Co-ouderschap ................................................................................................................... 

Vader .................................................................................................................................. 

Moeder ............................................................................................................................... 

 

Wie van de ouders is contactpersoon voor de KIES – begeleiders? 

 

............................................................................................................................................. 

 

Heeft u of uw kind een speciale hulpvraag? 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

Ruimte voor bijzonderheden 

 

............................................................................................................................................. 

 

Aanmelding voor de KIES-groep in de gemeente…………………………………………….. 

 

 

.................................................                                           ....................................................... 

Handtekening vader                                                                     Handtekening moeder 

 

Met vriendelijke groet, 

Yvonne Aerts 

www.kies2coach.nl 

info@kies2coach.nl 

06 49308655 

http://www.kies2coach.nl/
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HET ONBEZORGDE KIND 

 



UITNODIGING GRATIS BEZOEK TIJDENS MUSEUMWEEKEND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALMZONDAG: JIJ KOMT TOCH OOK? 

Op zondag 14 april 2019 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 
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 14 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! 
 
Met vriendelijke groeten, 
  
Connie Ernst  
Gezinsviering H. Martinuskerk 
 

 


