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NIEUWS UIT GROEP 1-2 A  

  

 
 

De eerste schoolweken zijn alweer voorbij en wat zijn we lekker gestart. Het eerste thema 
"Dit ben ik" zit er alweer bijna op. We hebben geleerd over ons eigen lichaam, over 
lichaamsdelen, over groot of klein zijn, over verschillend en juist gelijk zijn. We hebben 
onszelf en elkaar beter leren kennen. Komende week sluiten wij dit thema af en gaan wij 
ons voorbereiden op ons nieuwe thema. "De tijd van toen - de dinotijd"  
 
Vanaf volgende week krijgen wij een stagiaire in groep 1-2a genaamd Janne Nagel.  



Zij start met de opleiding pedagogiek en komt de rest van het schooljaar op de donderdag 
bij ons in de klas. In de week van 14 september zal Janne als startweek de hele week stage 
lopen in onze groep.  
 
Hallo allemaal,  
Ik ben Janne Nagel en ik ben 19 jaar oud. Ik ben dit jaar 
begonnen aan de Hbo-opleiding pedagogiek en kom dit 
schooljaar op de donderdag bij groep 1-2a stagelopen. 
De week van 14 september kom ik de hele week als 
startweek.  
Zelf heb ik ook op deze basisschool gezeten dus toen ik 
hoorde dat ik op een basisschool stage mocht lopen 
dacht ik meteen aan deze school. Ik heb er super veel 
zin in om hier het komende schooljaar stage te lopen.  
 
Groetjes, Janne 
 
 
Groetjes, juf Marloes H. en juf Nancy 

 

NIEUWS UIT GROEP 1-2 B  
Het eerste thema "Dit ben ik" zit er alweer bijna op. We hebben geleerd over ons eigen 
lichaam, over lichaamsdelen, over groot of klein zijn, over verschillend en juist gelijk zijn. We 
hebben onszelf en elkaar beter leren kennen.  
We zijn middels filmpjes van Leren Leren aan het kijken wat ieder goed kan. 
Ben jij hulpvaardig, creatief, sociaal, sportief, heb je lef, ben je benieuwd, vrolijk, zelfstandig, 
netjes, een plannenmaker, rustig, een goede luisteraar?? 
Ook door de DIT BEN IK KOFFER gaan we elkaar als klasgenootjes steeds beter kennen. 
Luuk heeft al uitgebreid kunnen vertellen en nu heeft Solinn het koffertje mee naar huis. 
Graag binnen enkele dagen retour naar de groep. 
 
Via de groepsapp heeft u al een liedje en een versje voorbij zien komen. 
We hebben verder het boek VAN MIJ! gelezen, de Wiebelbillenboogie is een verhaal en een 
lied.  
https://www.youtube.com/watch?v=D6ItyRgzH_A  
https://www.youtube.com/watch?v=iE3NJhXpNO8 
 
Komende week sluiten wij dit thema af en gaan wij ons voorbereiden op ons nieuwe thema. 
"De tijd van toen - de dinotijd" dat gaat door tot de Kinderboekenweek. 

 

Groetjes, juf Tilly en juf Jenny 

 

NIEUWS UIT GROEP 3 
We  hebben kern Start afgesloten en zijn gestart met kern 1. De doelen zijn verstuurd in de 
groepsapp. Zo weten jullie, als ouders, welke letters en woordjes aan bod komen. We gaan 
dit bij elke kern doen. Ook de doelen van rekenen laten we op die manier zien.  
 
Volgende week krijgen jullie een kijkje in de klas toegestuurd! We zijn druk bezig met het 
info-filmpje. Voor ons ook een leerproces aangezien we beide niet heel vaardig zijn op 
gebied van filmpjes maken, aan elkaar plakken enz. Maar het lukt! 

https://www.youtube.com/watch?v=D6ItyRgzH_A
https://www.youtube.com/watch?v=iE3NJhXpNO8


Morgen zijn de laatste kennismakingsgesprekken. Erg fijn om even met jullie te kunnen 
praten over 'onze' kinderen! 
 
Groetjes juf Ine en juf Jenny 
 

NIEUWS UIT GROEP 4 - 5 
We zitten alweer in de 3e week en de kinderen raken steeds meer gewend aan hoe alles 
loopt in de klas. Veel dingen zijn natuurlijk nieuw en het is erg knap hoe iedereen dat 
oppikt.  
Deze week beginnen we met de eerste ronde spreekbeurten. De spreekbeurten zijn altijd op 
vrijdag en het schema staat in de app.  
We zijn met Topontdekkers bezig met het thema vakantie en verkeer. De kinderen gaan in 
groepjes op onderzoek uit naar het reilen en zeilen op Schiphol. Deze week heeft een kind 
uit groep 6 een presentatie aan onze klas gegeven hierover en komende week gaan de 
groepjes van onze klas dat zelf proberen.  
Zodra er meer duidelijk is over onze biebdag, horen jullie dat in de app. 
We zijn vorige week gestart met schooljudo en daar leren we van alles over respect. De 
kinderen mogen hun gymkleren aan onder het judopak. 
 
Groetjes juf Marloes en juf Tineke 
 

NIEUWS UIT GROEP 5 - 6 
Inmiddels zijn we al wat weken verder en wat wordt er hard gewerkt! Naast het versterken 
van de basis en natuurlijk het leren van nieuwe didactische vaardigheden, worden kinderen 
ook stapsgewijs meegenomen in hun eigen leerproces. 
 
Zo hebben we deze week bijvoorbeeld al een instaptoets gemaakt voor rekenen. Dit geeft 
de kinderen meer inzicht in hun eigen kunnen en meer richting aan hun eigen leerproces. 
De kinderen zelf kunnen jullie hier vast al het een en ander over vertellen. 
 
Weektaak  
Alle kinderen gaan dit jaar werken met een weektaak. Hierbij gaan ze zelf plannen en zorg 
dragen voor hun werk. Dit gaat al hartstikke goed! Goed plannen is belangrijk, want als we 
met teveel andere dingen bezig zijn in de weektaak-tijd kan het zijn dat we buiten schooltijd 
nog wat af moeten maken.  
 
Agenda  
Vorige week zijn we gestart met de eerste judo-les! Tot aan de herfstvakantie krijgt groep 
5/6 elke maandagmiddag judo-les van meester Olaf.  
 
Groetjes, juf Linda en juf Lotte 
 

NIEUWS UIT GROEP 7 - 8 
Week 3 zit er alweer bijna op en wat gaat het goed in groep 7/8. We hebben inmiddels een 
landenproject afgerond, zijn volgende week al toe aan de eerste taaltoets en de eerste 
boekbespreking is geweest. Kortom, er wordt hard gewerkt! Hieronder staan nog twee 
belangrijke mededelingen.   
  
Verkeersexamen  
Op dinsdag 6 oktober is het verkeersexamen van groep 8. In de ochtend krijgen de 
kinderen een theorietoets. Om 14.35 zijn de kinderen aan de beurt voor het praktijkexamen. 



De kinderen fietsen dan een route door Valkenswaard. Deze week ontvangen jullie een brief 
met extra informatie en de route zodat er alvast geoefend kan worden. Op de 
website https://examen.vvn.nl/ 
 

Homepage | VVN Verkeersexamen 
Doet jouw school dit jaar ook mee met het digitaal VVN Verkeersexamen? Kinderen maken het examen op 
een laptop of tablet. Lees hier alles over de voordelen en wat je nodig hebt als school om mee te kunnen 
doen. 
examen.vvn.nl 

staan oefenopdrachten voor de theorietoets. Daarnaast zoeken wij een hulpouder die op 
dinsdagmiddag 6 oktober meefietst naar het praktijkexamen toe en weer terug. U mag een 
mail sturen naar juf Jolanda of juf Brenda als dit voor u uitkomt.  
  
Op maandag 21 september worden de fietsen van de groep achters gecontroleerd. Ze 
mogen dan dus allemaal op de fiets naar school. De controle is meteen om 08.30.  
  
Het verkeersexamen voor groep 7 is pas later in het schooljaar.   
  
Taaltoets  
Aanstaande maandag staat de eerste taaltoets op het programma. De kinderen hebben 
allemaal een woordenlijst meegekregen om te oefenen. Veel succes!   
  
Groetjes, Juf Jolanda, juf Manon en juf Brenda  
 

SCHOOLKALENDER  

Klik hier voor de kalender op de website   

 
 

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID 
Om de telefonische bereikbaarheid van onze school te 
vergroten is er een doorschakelsysteem ingesteld. Dit houdt in 
dat wanneer na 7 belsignalen de telefoon niet wordt 
opgenomen (uiteraard niet bij een bezettoon), deze zal worden 
doorgeschakeld naar onze clusterschool, basisschool 
Agnetendal. Wij zullen er zorg voor dragen dat de informatie bij 
de juiste persoon komt.  

 

SCHOOLBIBLIOTHEEK NOG GESLOTEN 

De schoolbibliotheek is tot op heden nog gesloten. 
Er is een storing bij het scannen die nog steeds niet 
verholpen is.  
Nog even geduld aub. 

Intern worden de boeken wel gebruikt 🙂 

 
 
 

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


ACTIVITEITEN OUDERRAAD SCHOOLJAAR 2020-2021 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Het nieuwe schooljaar is weer gestart. Een schooljaar waarin we naast de reguliere lessen, 
ook ‘leuke, andere’ dingen met de kinderen willen gaan doen.  
 
Om dat te realiseren vragen wij  ieder jaar hulp aan de ouders. Gezien de huidige situatie, 
zullen wij als ouderraad (in afstemming met het schoolteam) per activiteit, de dan geldende 
RIVM-richtlijnen bekijken en beslissen of de geplande activiteit door kan gaan en in welke 
vorm. Zodra een activiteit kan plaatsvinden en wij uw hulp kunnen gebruiken ontvangt u 
tijdig vanuit het schoolteam de vraag voor hulp. In tegenstelling tot andere jaren ontvangt u 
daarom dit jaar geen activiteitenlijst waarop alle activiteiten staan.  
 
Voor de eerste helft van het schooljaar staan de volgende activiteiten gepland.  
 

- Schoolfotograaf. 
- De Sinterklaasviering. 
- Kerstviering.  

 
Aan het einde van het jaar gaan wij als ouderraad met het schoolteam in overleg om de 
activiteiten die voor de tweede helft van het schooljaar op het programma staan te 
bespreken.  
 
We houden u op de hoogte. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u ons 
bereiken via: ouderraadmartinus@gmail.com.  
 
De ouderraad van de St. Martinusschool 
 

SCOUTING 

  

 
 

mailto:ouderraadmartinus@gmail.com


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 hobby 
cursus onder begeleiding van enthousiaste begeleidsters bij Technika 10 Valkenswaard! 
 
Uiteraard zijn we coronaveilig!! En volgen de regels van de WereDi op. 
Dus: Ben jij een 10,11,12 of 13 jaar, en graag creatief bezig? En heb je tijd op de 
woensdagen van 16.30 tot 18.00 of 18.30 tot 20.00 uur? Geef je dan snel op voor 
het seizoen 2020/2021 ! We starten vanaf begin oktober. Meer informatie is te 
vinden op: www.technika10valkenswaard.nl.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.technika10valkenswaard.nl/


MUSICAL4DAAGSE 

 

 
 
 
 
 
 



RUGBYCLUB DE VETS 

 

ZOMERHANDBAL 

Wanneer:           12 september 
Tijd:                    14.30-16.00 uur 
Waar:                 Sporthal De Wedert te 
Valkenswaard  
Doelgroep:         6-15 jarige 
Aanmelden:       twan@aditio-gifts.nl 
 
Inhoud clinic: 
Tijdens deze clinic komen verschillende 
spelvormen aan bod; Beach Handball, Goalcha, 
Stoepranden en je kan punten scoren bij het 
gatendoek en de snelheidsmeter. Gooi de bal door 
en laat al je vrienden, neefjes/nichtjes en iedereen 
uit de buurt zien dat HANDBAL de gaafste sport 
is! Iedereen mag meedoen, handballers en niet-
handballers. Samen maken we er een toffe dag 
van! 
 
 
 
 

 

mailto:twan@aditio-gifts.nl

