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NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
De laatste kleuters van dit schooljaar zijn erbij gekomen in groep 1-2 A en B. Welkom en wij 
wensen jullie heel veel plezier toe op de St.Martinusschool! 
 
Deze week zijn we gestart met het thema: Pasen. 
We leren allemaal weer wat liedjes en knutselen en praten over Pasen.  
 
Natuurlijk hebben we het deze week ook over Koningsdag.  
Morgen mogen alle kinderen namelijk gezellig op school komen ontbijten. Wat zullen ze 
smikkelen. Na het eten gaan we de ochtend beginnen met de speciale koningsspelendans. Die 
hebben we deze week in alle klassen heel goed geoefend. Dit moet ook wel want die dans is 
best lastig. Daarna starten de spelletjes. In gemengde groepjes gaan alle kinderen spelletjes 
doen. Zo leuk altijd om te zien hoe goed de grote kinderen voor de iets kleinere kinderen zorgen.  
Natuurlijk mogen de kinderen, als ze het leuk vinden, in het oranje komen op de 
koningsspelendag. 
 
Volgende week is er op donderdagmiddag 18 april een leuke paastocht door de wijk. Wat zullen 
de kinderen hiervan gaan genieten. Het paasverhaal zal ook verteld worden.  
 
Voor de meivakantie krijgen ook alle kleuters (andere groepen doen dit ook) een voorleesbingo 
kaart mee naar huis die ze op maandag 6 mei mee terug naar school mogen brengen. Verdere 
informatie volgt nog op de voorleesbingo kaart. 
 
Vrijdag 19 april start om 12.15 uur de meivakantie. Lekker even bijtanken, thuis of ergens 
anders. Geniet ervan! 
We zien alle kleuters op maandag 6 mei graag weer terug op school. 
 
Mededelingen: 

 op vrijdag 17 mei vieren de juffen van groep 1-2 A en B hun verjaardag; Juffendag! Bij 
slecht weer verplaatsen we het naar vrijdag 24 mei. Verdere info volgt nog. 



 stagiaire Minke Stokmans van Weredi komt van 8 april tot en met 19 april een kijkje 
nemen in de groepen 1 tot en met 4. 

 Denk aan: bord en beker voor het ontbijt op vrijdag 12 april en sportieve kleding 

Groetjes, de kleuterjuffen 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4 
Op donderdag en vrijdag deze week en volgende week is Minke bij ons in de klas. Ze is een 
stagiaire vanuit de middelbare school. 

Morgen zijn de koningsspelen. Denken jullie nog aan het meegeven van een bord, beker en 
mes? Thuis ontbijten is niet nodig. In het oranje komen mag natuurlijk, maar hoeft niet. Sportieve 
kleren zijn wel handig om aan te doen. 

We spelen steeds meer rekenspelletjes van 'Met sprongen vooruit'. Leuk dat de kinderen er zo 
enthousiast mee werken! 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6 
Geschiedenis 
De leerlingen hebben de afgelopen weken in tweetallen een muurkrant gemaakt over een tijdvak 
en een canonvenster naar keuze. Aan de hand van zes zelfbedachte vragen zijn de leerlingen 
meer te weten gekomen over hun onderwerp. De antwoorden op de vragen zijn verwerkt in een 
muurkrant. Deze gaan ze de komende week presenteren aan de rest van de klas.  
 
Schoolvoetbal 
Inmiddels zijn er voor het schoolvoetbaltoernooi op woensdagmiddag 29 mei veel aanmeldingen 
gekomen. Groep 5-6 zal die middag met twee teams onze school vertegenwoordigen. Zoals 
eerder benoemd is dit een buitenschoolse activiteit, de verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt 
die middag dus bij de ouders. Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen die natuurlijk wel gesteld 
worden. Informatie over de speeltijden volgt later.  
 
Spreekbeurt 
Voor de meivakantie gaan we een planning maken voor de spreekbeurten. De leerlingen geven 
deze spreekbeurt alleen, over een onderwerp naar keuze. Een spreekbeurt kost enige 
voorbereidingstijd. Daar is op school ruimte voor, maar ook thuis zullen de kinderen aan de slag 
kunnen met het maken en oefenen van hun spreekbeurt. Vooraf bespreken we in de klas wat er 
belangrijk is bij het maken en geven van een spreekbeurt.   
 
Groetjes Juf Chantal 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8 
Verkeersexamen 
4 april zou groep 7 eigenlijk het schriftelijk verkeersexamen maken. Door een landelijke storing is 
dit helaas niet doorgegaan. Afgelopen maandag hebben ze het examen op papier gemaakt. De 
uitslagen volgen nog!  
Op dinsdag 7 mei vindt het praktisch verkeersexamen plaats.  
  
Jazzproject 
Gisteren hebben we het Jazzproject afgesloten in de Hofnar. Met een aantal andere scholen 
hebben we liedjes gezongen die we in 3 lessen geleerd hebben van Erwin. Het was een leuke 
ochtend! 



Schoolvoetbaltoernooi 
Gisteren hebben we het schoolvoetbaltoernooi gespeeld bij De Valk in Valkenswaard. Het was 
heerlijk weer en ontzettend spannend. De meiden zijn als vierde geëindigd en de jongens 
hebben de finale gespeeld en zijn als tweede geëindigd. Zowel de meiden als de jongens waren 
echt één team en hebben heel erg hun best gedaan!  
  
IEP 
Op dinsdag 16 april en woensdag 17 april wordt de IEP toets bij groep 8 afgenomen. 
We hebben hier heel goed voor geoefend, dus wij gaan knallen met z’n allen! 
 
Koningsspelen  
Morgen zijn de koningsspelen. De kinderen hoeven thuis niet te ontbijten. Graag een mes, bord 
en beker meegeven naar school. Na het ontbijt volgt een sportief programma, dus makkelijk 
zittende kleding of sportkleding is aan te raden.  
 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 

 

FORMATIE EN GROEPSVERDELING 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Komende periode gaan we met het team nadenken over de groepsverdeling en inzet van 
formatie voor schooljaar 2019-2020. Er is tijd nodig om te komen tot de groepsverdeling en te 
weten welke juffen/meesters er in welke groep staan. Tijdens de studiedag op 9 april jl. hebben 
we het eerste overleg hierover gehad. In mei en juni zal de formatie beetje bij beetje duidelijker 
worden.. 
 
Als school zijn wij afhankelijk van diverse factoren die invloed hebben op onze mogelijkheden. 
Denk hierbij aan o.a. het aantal leerlingen op school en per groep, hoe we willen samenwerken, 
hoe we kinderen zo goed mogelijk willen begeleiden, hoeveel onderwijzend personeel we 
kunnen inzetten, extra gelden die we ontvangen i.v.m. werkdrukverlaging en/of ‘kleine school’, 
evt. afscheid van collega’s of nieuwe collega’s enz.  
 
De Mr heeft in een aantal zaken een adviserings- of instemmingsrecht. Elk jaar denken de Mr-
leden met ons mee. 
Ik houd u via de nieuwsbrief op de hoogte van dit proces. We streven ernaar om uiterlijk in de 
week van 24 juni dit proces af te ronden en u te kunnen informeren over de groepsverdeling en 
de bezetting. 
 
Vriendelijke groeten, 
Maaike Nieuwenhuis 

 

(VOOR)LEESBINGO VOOR ALLE GROEPEN 

Oefening baart kunst en dat is met lezen zeker het geval. Hoe meer 'leeskilometers' een kind 
maakt, hoe beter het zal gaan lezen.   
Daarom hebben we besloten om alle kinderen op vrijdag 19 april een leesbingo mee naar huis te 
geven voor in de meivakantie.  

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


Bij de groepen 1 en 2 is dit een voorleesbingo omdat ook het belang van voorlezen groot is. De 
kinderen  leren om een verhaallijn te volgen, ze begrijpen waarom iets gebeurt: iets heeft een 
oorzaak en een gevolg. Bovendien stimuleert (voor)lezen de taalontwikkeling en de fantasie. Dat 
is niet alleen handig bij taal maar ook bij andere vakken. Maar het is vooral ook heel gezellig om 
samen te lezen! 
 
Na de vakantie mogen de kinderen hun leesbingo weer mee naar school nemen. 
 
Veel (voor)leesplezier! 
 

HET PASSIESPEL; ALWEER VOOR DE 22E KEER! 
Het spel wordt gehouden in de Nicolaaskerk, aan de Markt te Valkenswaard en wel op Goede 
Vrijdag 19 april a.s. om 19.00 uur. Toegang is gratis. (Maar een kleine bijdrage voor ons 
voortbestaan wordt op prijs gesteld). 
 
Het Passiespel gaat over de laatste dagen van het leven van Jezus van Nazareth. 
Het is een musical met diverse mooie liedjes, zowel solo als in koor gezongen, ondersteund door 
live muziek. 
Omdat er diverse leerlingen van onze en/of andere basisscholen uit Valkenswaard en 
omgeving  meedoen, is het een aanrader om dit leuke schouwspel eens van dichtbij te komen 
bekijken. En wellicht worden er kinderen zo enthousiast dat ze volgend jaar zelf mee willen 
spelen. 
 
Tot ziens bij het Passiespel! 
 
Namens werkgroep Het Passiespel. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.hetpassiespel-valkenswaard.nl/   
Ons e-mailadres is: Het.passiespel@gmail.com. 

 

FIJNE VAKANTIE! 
 

Team bs. St. Martinus wenst u  alvast een hele fijne meivakantie toe! 
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