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NIEUWS UIT DE GROEP 1-2 A 
Lieve kinderen en ouders van groep 1-2a, 
 
Wat is het schooljaar snel omgegaan en wat hebben we veel gedaan!  
We noemen enkele dingen op: het thema IKKE, de judo lessen, thema Kleine Ezel, de 
Kinderboekenweek, Hoi Herfst!, Sinterklaas met het verhaal van het paard Ozosnel, een 
kerstlunch, thema Tijd, het boek Moppereend...........  Het werd geen echte winter, daarom 
hebben we het in onze klas maar "Winter" gemaakt........De "gekke week" met Carnaval, het 
boek van Ludwig de poes...............en toen kwam de corona tijd. Gelukkig zijn we nog weer 
een paar weken met alle kinderen in de klas geweest. We hebben nog heel leuk gewerkt 
over het thema Kriebelbeestjes. 
Deze week hebben we het over de vakantie gehad. In de huishoek hadden we een tent 
opgezet, het leek wel een camping! 
Afgelopen dinsdag was een hele leuke dag! Eerst allerlei spelletjes buiten en binnen, naar 
de musical van groep 8 gekeken, een paar kinderen deden een optreden in onze klas en we 
kregen nog een lekker ijsje!  En nu is het bijna zomervakantie!  Altijd even moeilijk, we gaan 
elkaar een tijdje missen. 
Er staan veel foto's van dit schooljaar op de SKOZapp, het laatste wat er opgezet is zijn 
foto's van het thema kriebelbeestjes en foto's van 7 juli. Al gezien?  
Iedereen bedankt voor het fijne schooljaar. Het was een bijzonder jaar dat we niet snel 
zullen vergeten. 
 
Een hele fijne zomervakantie allemaal, we gaan er van genieten!   
 
Groetjes van Juf Carola, juf Marloes en Juf Irene.  

 

NIEUWS UIT DE GROEP 1-2 B 

Beste kleuters uit groep 1-2 B, 
 
Het was leuk om bij jullie in de klas te mogen werken. 



We hebben samen veel geleerd, gespeeld en gezongen. 
Jullie hebben ons ook erg goed geholpen met de regels in de klas en het wegwijs maken in 
de school. 
Bedankt daarvoor! 
Veel succes volgend schooljaar en een fijne vakantie! 
 

Groetjes van juf Varenka en juf Femke 🎵 

 
 
Tja, dit is dan het einde van schooljaar 20/21. 
Een vreemde wending kreeg het vanaf maart. 
Doordat ik thuis bleef hebben uw kinderen vele juffen te maken gehad.  
Gelukkig kwam er rust toen Varenka en Femke de vaste gezichten werden voor de kleuters 
van 1-2B. 
Heel veel dank voor jullie, juffies... Om juist in deze verwarrende periode in te vallen is niet 
niks. 
 
Dinsdagochtend ben ik even tussen de kinderen geweest. Wat was dat fijn en direct 
vertrouwd. 
Vanmiddag ben ik er ook even. Om de kinderen toch persoonlijk een fijne vakantie te 
wensen. Ik ben voornemens om na de zomervakantie weer aan de slag te gaan met groep 

1-2 B. 🙂  

 
Beste ouders, u wens ik via deze weg een fijne, rustige, ontspannen en afwisselende 
zomerse weken toe. 
Ik zie u graag het komend schooljaar weer. Is het niet bij mij in de klas dan wellicht in de 
gang of op het plein. 
 
Hartelijke groet, 
Houd-oe goed 
 
Tilly 

NIEUWS UIT DE GROEP 3 
Lieve allemaal, 
 
Wat zijn wij verwend vandaag..... Zo lief!! Dankjewel! 
Het was een super gezellige pyjamadag met een lekker ontbijt op bed! 
 
En dan........ zijn we aan het einde van een heel bijzonder schooljaar beland. 
Wat hebben wij genoten van dit clubje. Het zal de boeken ingaan als "ons Corona-klasje' 
Iets om nooit te vergeten!! 
Een hele fijne vakantie allemaal en we zien elkaar (gelukkig) gewoon weer in het volgende 
schooljaar! 
 
Groetjes juf Jenny en juf Ine  
 

NIEUWS UIT DE GROEP 4 
Wat hebben we een raar maar fijn schooljaar gehad. Het was er een die ik niet snel meer 
vergeet! Het was een jaar waarbij we thuis onderwijs hebben gegeven en daar hadden we 
jullie hulp voor nodig. Dat hebben jullie allemaal heel goed opgepakt en jullie zijn goed aan 



de slag gegaan! Daarvoor wil ik jullie nog eens een keer bedanken! De laatste periode 
hebben we hard gewerkt om alle doelen van groep 4 nog te oefenen.  
Deze laatste week hebben we flink opgeruimd en veel leuke dingen gedaan. We hebben de 
musical van groep 8 gezien en we hebben pyjamadag gehad. 
Ik heb ontzettend van de kinderen genoten dit schooljaar en we gaan er komend schooljaar 
weer een fijn jaar van maken! 
Ik wens jullie een heel fijne vakantie en tot in augustus! 
 
Groetjes juf Tineke 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5 - 6 
De laatste week voor de vakantie is voorbij. Wat is het een leuke week geweest. 
Dinsdagmiddag zijn we naar de musical gaan kijken, wij zijn allemaal heel trots op groep 8!  
Woensdag was het juffendag/pyjamadag. Het is een super leuke dag geweest. Juf Linda is 
ook langs gekomen, wij vonden het fijn om haar weer te zien.  
Vandaag, donderdag, hebben wij de klas gepoetst en netjes gemaakt voor volgend 
schooljaar.  
 
Ik heb heel erg genoten van dit schooljaar, ondanks dat het een gek jaar is geweest. 
 
Juf Linda en ik wensen iedereen een hele fijne vakantie en we zien jullie volgend schooljaar! 
 
Groetjes,  
Juf Manon 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7 - 8 
Wat was het een bijzonder jaar! Toch hebben we er met z'n allen nog een mooi jaar van 
gemaakt. Bij deze wil ik alle kinderen uit groep 7/8 en ook alle ouders hiervoor bedanken.  
Groep 8 heeft gisteren een mooie musicalavond gehad. Het was echt heel mooi om te zien 
hoe alle kinderen in de musical speelden.  
Vandaag zwaaien we alle kinderen van groep 8 uit, waarna zij op weg gaan naar een 
nieuwe fase.  
De kinderen van groep 7 zijn eraan toe om naar groep 8 te gaan. Ze hebben er heel veel zin 
in. 
Allereerst gaan we allemaal genieten van een welverdiende vakantie!  
Groep 7, tot volgend schooljaar! Groep 8, tot ziens! Ik hoop dat jullie nog eens binnenlopen 
om even gezellig te kletsen!  
 
Groetjes juf Jolanda 
 

VERRASSING VAN DE OUDERRAAD 

Alle kinderen kregen vandaag een ijsje omdat er 
veel activiteiten niet door zijn gegaan.  
Dank je wel!!! 
 

 
 
 
 
 
 



AFSCHEID 

Beste ouders, medewerkers van school en kinderen, 
  
Omdat Laura de basisschool gaat verlaten, betekent dit ook dat ik ga stoppen met de 
werkzaamheden als voorzitter van de ouderraad. 
Via deze weg wil ik graag iedereen bedanken die ooit heeft meegeholpen met de activiteiten 
die georganiseerd werden door de ouderraad. 
Mijn dank gaat ook uit naar alle medewerkers van school: de leerkrachten, Esther van de 
administratie, Daan de conciërge, de directrice en iedereen die maar ooit heeft gezorgd dat 
alles goed verliep. 
Ik heb altijd veel plezier gehad met het organiseren van alle leuke activiteiten. 
  
Vanaf volgend schooljaar gaat Kim Wanders (moeder van Emma Neessen 1-2b) mijn taak 
als voorzitter overnemen. Ik heb alle vertrouwen in haar en in alle leden van de ouderraad! 
Dames, het was altijd gezellig en ik ga jullie missen…. 
  
Omdat er meer leden gaan stoppen is de ouderraad nog op zoek naar 2 enthousiaste 
ouders die de ouderraad wil komen versterken. Wil je graag activiteiten organiseren voor 
alle kinderen op school? Geef je dan op via ouderraadmartinus@gmail.com 
  

Bedankt! 
                      

Groetjes, Henja van der Vegt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ouderraadmartinus@gmail.com


VAKANTIEROOSTER 2020-2021 

 

 
 



TECHNIKA 10 ZOEKT STOERE EN CREATIEVE CHICKS! 
Meiden opgelet! Ben jij nieuwsgierig? En lijkt het jou ook leuk om deel te nemen aan 
de leukste techniekclub van Valkenswaard? 
 
Dan is Technika 10 echt iets voor jou! 
 
Zelf een duizenddingendoos met geheime bodem maken, leren hoe je badzout en shampoo 
maakt , of wil je een hologramkijker of een hippe spiegel voor op je kamer maken. Het zijn 
allemaal voorbeelden van dingen die je kunt leren bij Technika 10. Van timmeren, zagen, 
solderen, boren, en nog veel meer… Al deze dingen kun je leren in een super leuke cursus 
onder begeleiding van enthousiaste begeleidsters bij Technika 10 Valkenswaard! 

 
Uiteraard zijn we coronaveilig!! En volgen de regels van Weredi op. 
 
Dus: Ben jij een 10,11,12 of 13 jaar, en graag creatief bezig? Geef je dan snel op 
voor het seizoen 2020/2021! We starten vanaf begin oktober. Meer informatie is te 
vinden op: www.technika10valkenswaard.nl.   

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 
 

FIJNE VAKANTIE 

Team St. Martinus wenst iedereen een 

hele fijne vakantie toe!  

Op 24 augustus zien we iedereen weer  

terug! 

 
 

 

 

 

 

http://www.technika10valkenswaard.nl/
https://www.martinusdommelen.nl/kalender/

