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NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
Wat hadden alle kinderen maandag veel te vertellen over de vakantie! Fijn dat iedereen genoten 
heeft. 
 
Er zijn deze week al veel voorleesbingo’s ingeleverd. Voorlezen op een gekke plek en in het 
donker waren toch wel de leukste om te doen.  
 
Deze week maken we een verrassing voor Moederdag. De kinderen verstoppen het cadeautje 
thuis op een goede plek,  denk er om mama…..zondag pas open maken! Een fijne Moederdag 
alvast! 
 
Volgende week beginnen we in allebei de kleutergroepen met een nieuw thema: Wat is er 
allemaal in de ONDERWATERWERELD van de ZEE te ontdekken?  
Heeft u misschien materiaal wat we kunnen gebruiken, dan zien we dat graag tijdelijk naar 
school komen. Denk aan: duikbrillen, een snorkel, zwemflippers, vissen en andere dieren die in 
het water leven zoals zeesterren, kwallen, zeepaardjes  e.d. Of boeken over de zee. Voor in de 
watertafel kunnen we bad speeltjes zeedieren gebruiken. Misschien heeft u een vis-spel thuis? 
Andere ideeën zijn ook welkom! 
 
Bijna is het Juffendag, vrijdag 17 mei! We hebben er zin in. 
Het plan is om gezellig van alles te gaan doen bij het IVN-gebouw/kinderboerderij en het grote 
grasveld daar. Wat we precies gaan doen is natuurlijk nog een verrassing. Graag uw kind tussen 
8.30 uur en 8.45 uur brengen naar het speeltuintje naast het IVN-gebouw in de Bosstraat 
Valkenswaard. Lukt dit u echt niet, geef dit even door dan zoeken we daar een oplossing voor. 
Om 12 uur kunt u uw kind weer op komen halen in het speeltuintje. Wij zorgen voor drinken en 
iets lekkers, dus er hoeft geen fruit meegegeven te worden. We hopen op een gezellig feest! 
 
Woensdag 22 mei is juf Marloes afwezig.  
 
 
 



NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4 
De kinderen hebben weer nieuwe plaatsen gekregen, dus ook nieuwe schoudermaatjes. We 
hebben uitgebreid gesproken over maatjeswerk; soms ben je een maatje voor iemand en soms 
heb je zelf een maatje nodig. En wat houdt het in om een maatje te zijn? Met voorzeggen help  je 
niet...... 

Veel kinderen hebben deze week de leesbingo ingeleverd. Super fijn dat er ook thuis veel 
gelezen wordt!  

Ook mooi dat de kinderen thuis de tafeltjes aan het oefenen zijn, dit levert echt op! 

Groetjes Jolanda, Ine en Tineke 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6 
De laatste periode... 
De laatste negen weken van het schooljaar zijn ingegaan. Deze laatste periode staan er nog een 
aantal leuke activiteiten gepland zoals het schoolvoetbaltoernooi, de sportdag en het 
schoolreisje. We gaan samen nog hard werken zodat we het schooljaar straks, na de cito's in 
juni, goed af kunnen sluiten. 
 
Schoolvoetbaltoernooi 
Woensdagmiddag 29 mei vindt bij SV Valkenswaard het schoolvoetbaltoernooi plaats. De 
leerlingen zijn erg enthousiast en wij gaan met twee gemengde teams de Martinus 
vertegenwoordigen. Ik heb helaas nog geen verdere informatie met betrekking tot de speeltijden, 
zodra ik die heb horen jullie het. Allebei de teams zijn nog wel op zoek naar een coach. Mocht je 
zin en tijd hebben om een team te coachen laat het dan even weten. 
 
Spreekbeurten 
Vanaf volgende week starten de spreekbeurten. In de klas hangt de lijst waarop kinderen zich 
kunnen inschrijven. Daarop kunnen ze ook meteen zien op welke datum hun spreekbeurt is. De 
leerlingen hebben zelf allemaal een ander interessant onderwerp bedacht dus dat belooft wat de 
komende weken.  
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8 
Groep 7 heeft dinsdag meegedaan met het verkeersexamen. De theorie hadden zij al op zak en 
nu is ook iedereen geslaagd voor de praktijk. Top gedaan! Proficiat!  

We hadden kikkervisjes in de klas, uiteindelijk zijn hier 5 echte kikkers uitgekomen.  

Groep 8 is nu ook op het podium aan het oefenen voor de musical en ze zijn erg fanatiek alle 
spullen aan het verzamelen.  

Juf Judith is zwanger en we zijn er met een puzzel achter gekomen dat ze een meisje verwacht 
 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 

 

 

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


VREEDZAME SCHOOL 

Na de meivakantie zijn we gestart met blok 5 en 6 van Vreedzame School 

We dragen een steentje bij – participatie (+ mediatie) 

We zijn allemaal anders – diversiteit 

In dit blok staat mediatie centraal: conflictbemiddeling met behulp van een neutrale derde partij. 
Het uiteindelijke doel is dat er in school leerlingmediatoren zijn, die speciaal daartoe zijn 
opgeleid. Om leerlingmediatoren te kunnen invoeren is echter van belang dat kinderen vanaf 
groep 3 het begrip mediatie, en de stappen die gezet worden in een mediatie, moeten kennen.  

Een Vreedzame School is een school waarin verschillen mogen bestaan en waarin iedereen 
verschillen respecteert. Vandaar: we zijn allemaal anders. Daarom gaat dit blok over 
samenwerken en verschillen waarderen. 
 

OUDERAVOND MEDIAWIJSHEID 

Woensdagavond 5 juni 2019 zal er een infoavond “mediawijsheid” georganiseerd worden voor 
alle ouders. U bent van harte uitgenodigd! 
Ouders van de scholen Agnetendal en Schepelweijen zullen voor deze infoavond ook worden 
uitgenodigd. 
  
Aanvang: 19.00 uur. 
Locatie: aula bs . St. Martinus 
Meer informatie volgt nog. 
  

 JAARLIJKSE TEKEN- EN KLEURWEDSTRIJD BRABANT STRIPSPEKTAKEL! 
Superhelden, Lucky Luke en VR-games op het Brabants Stripspektakel !!!  Kijk of je je 
superheldendiploma kunt halen, zie je Spiderman aan de dakgoot hangen of zit Geronimo Stilton 
weer in zijn voorleesstoel ….. Kom het zien !! 
Doe dit jaar ook weer mee en win een leuke prijs op het 34e Brabants Stripspektakel in 
Eindhoven!  
Als jij wint, winnen wij als school ook een prijs! Download het wedstrijdformulier op de website 
van het Brabants Stripspektakel, kleur of teken en lever ‘m in bij de kassa op 18 en 19 mei ! Jij 
mag dan gratis naar binnen EN je krijgt een leuke striptas (zolang de voorraad strekt).  
 



Dit jaar hebben we nog meer activiteiten voor kinderen op het Kids Comix Festival , er zijn ook 
veel flipperkasten, een grote stormbaan van 17 
meter en lopen er allerlei bekende stripfiguren 
rond waar je mee op de foto kunt! 
 
In aanloop naar het Brabants Stripspektakel 
hebben we nog twee tekenworkshops; op 8 mei 
in de bibliotheek van Eindhoven en op 15 mei in 
de bibliotheek van Veldhoven. En vergeet onze 
grote Cartoonparade niet: op zaterdag 11 mei 
a.s. lopen we met ongeveer 40 bekende 
(strip)figuren door de binnenstad van Eindhoven. 
Er zijn ook Star Wars Stormtroopers bij, de 
bekende furries en zelfs Pikachu, waar die dag 
ook de première is in de VUE bioscoop !! 
 
Meer informatie en de wedstrijdformulieren kun je 
vinden op 
http://brabantsstripspektakel.com/school/ 
 

 

 

 

 

 

 

http://brabantsstripspektakel.com/school/

