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NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
Beste ouders, 
 
We zijn de laatste periode van het schooljaar ingedoken.  
Middels het thema De onderwaterwereld.... 
In beide groepen ieder op de eigen wijze wordt er invulling aan gegeven... 
Het water is in beide groepen aanwezig, de zeedieren, het verschil tussen leven in zoet en zout 
water, begrippen als drijven en zinken. Er worden filmpjes bekeken over krab...die loopt 
zijwaarts, de haai heeft wel heel veel tanden... 
Na het onderzoeken en verkennen van die wereld gaan we kabbelend over in thema vakantie. 
 
Vorige week vrijdag hadden we een gezellige, leerzame dag in/bij de Kleine Meer. Dank u wel 
voor de mooie cadeautjes: het gezamenlijke werkstuk hangt in de gang, de chocolaatjes zijn 
bijna op en we gaan de bloemetjes buiten zetten (van de Coppelmansbon).  
 
Nu resten er nog zes kalenderweken, maar die hebben vele bijzondere schooldagen... en 
nationale feestdagen Hemelvaart en Pinksteren.  
Spelletjesdag 29-5 zie brief afgelopen woensdag 
Studiedag 3-6 kinderen vrij. 
Open podium 12-6* 
Schoolreisje 19 juni ...iets anders dan andere jaren.  Wat? Daar hoort u nog van! Wat we nu al 
zeker weten ...is dat de kinderen opgehaald moeten worden.. Waar, hoe laat... Daar hoort u nog 
van! 
Spannend hè ? 
 
* Bij het open podium mogen de kleuters optreden voor elkaar. Met een liedje, mop, dansact, 
toneelstukje, playbacken, goochelaar, kunstje doen.... 
Het is de bedoeling dat de kinderen thuis oefenen en eventuele muziek graag op USB stickie 
meegeven of de website doorgeven.. 
Groepjes kunnen dus ook samengesteld zijn uit klas A en B. 



Het is fijn voor de juffen om vooraf te weten wat er komen gaat, dus graag doorgeven of (en zo 
ja) wat uw kind WIL doen op het podium. In de gang wordt een lijst opgehangen. 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4 
Gisteren hebben we de sportdag gehad. Het was erg leuk en gelukkig was het ook lekker weer! 
 
Met groep 3 zijn we begonnen met de afsluitkern. Dat gaat over het thema boeken en vakantie. 
We gaan onder andere met toneellezen aan de slag en ook groep 4 mag af en toe meedoen. 
In de komende weken gaan we weer de Cito toetsen afnemen.  
 
Komende maandag in de middag hebben we juffendag. Als er nog ouders zijn die kunnen rijden, 
heel graag! Laat het dan even aan ons weten. We maken er een gezellige middag van! 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6 
Schoolvoetbal 
Komende woensdag is het zo ver, we gaan met twee gemengde teams uit groep 5-6 deelnemen 
aan het schoolvoetbaltoernooi. Elk team heeft een coach, dus we gaan er een gezellige en 
sportieve middag van maken. Hopelijk zit het weer een beetje mee.  
 
Cito's  
Het einde van het schooljaar is in zicht. Volgende week maandag starten we met de eind cito's. 
We verspreiden deze over twee weken zodat de kinderen niet te veel toetsen op een dag hoeven 
te maken.  
 
Ik doe mijn spreekbeurt over... 
We hebben al naar verschillende spreekbeurten geluisterd en de kinderen hebben goed hun best 
gedaan. Minecraft, Greenpeace, katten, diabetes en nog meer interessante onderwerpen zijn al 
voorbij gekomen. De komende weken gaan we nog naar de rest van de spreekbeurten kijken en 
luisteren.  
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8 
Groep 8 heeft de uitslag van de IEP gekregen. Ze hadden het erg goed gemaakt! Met het 
groepsgemiddelde scoorden we boven het landelijk gemiddelde, dus dat is hartstikke netjes. 

Met groep 7 zijn we nog hard aan het werk, de CITO toetsen komen er weer aan en het tweede 
rapport. Ze doen erg goed hun best dus dat komt helemaal goed! 

Vanaf 3 juni hebben we op maandagmiddag gymles, hier hebben de ouders al een email over 
ontvangen. Denk aan de gymspullen! 

Groep 8 is erg druk bezig met de musical, het ziet er al heel gaaf uit allemaal! Ook het 

schoolkamp komt steeds dichterbij 😊. 

Morgen hebben we sportdag bij RKVV Dommelen. We worden om 8.45u daar verwacht en het 
programma duurt tot 14.00u. We gaan er een gezellige dag van maken! De shirtjes graag 
gewassen weer retour naar school na de sportdag.  

 

 



SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 

 

 

OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 

Zoals u weet heeft DUO Onderwijsonderzoek & Advies in opdracht van SKOzok in februari jl. een 
oudertevredenheidsonderzoek afgenomen met betrekking tot onze school. Van de 83 ouders van 
basisschool St. Martinus die een uitnodiging hebben ontvangen, hebben uiteindelijk 37 ouders de 
vragenlijst ingevuld. Dit levert een respons op van 45%. Op bijgaande link ziet u een 
samenvatting van de resultaten van het onderzoek. 
 
We willen de ouders hartelijk bedanken voor het invullen van de enquete. We behouden wat 
goed is en nemen de aandachtspunten ter verbetering mee in onze schoolontwikkeling.  
Zo kunnen we samen met u ervoor zorgen dat we trots zijn en blijven op St. Martinus! 
 

 

https://www.martinusdommelen.nl/kalender/
https://www.martinusdommelen.nl/-uploads/files/insite/oudertevredenheidsonderz_20190520103014.pdf

