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NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
Beste ouders, 
 
Afgelopen weken is er volop gewerkt rondom "Ikke/ik". 
Wie ben ik,  wat doe ik graag, wat kan ik goed, wat wil ik leren/beter kunnen... 
 
Daaruit voortvloeiend volgt "samen".  
Samenzijn is fijn als je aardig bent voor elkaar. Dan kun je goed samenwerken, samenspelen, 
samen voor de klas zorgen. Het is iets waar we in de groepen veel mee bezig zijn!  
"Sam en Sterk" (van de leermonstertjes) komen misschien op bezoek. 
 
Komende weken werken we samenzijn uit middels het Rode draadproject van de Bibliotheek. 
Door middel van de boeken over Kleine ezel komt  omgaan met elkaar, omgaan met emoties 
nadrukkelijk aanbod. 
 
U, als ouder wordt direct betrokken bij dit project. 
Ieder kind krijgt namelijk een boek van Kleine ezel mee naar huis...  met daarbij een opdracht 
voor u en uw kind. 
Meer info volgt via de mail. 
 
Wij kijken er naar uit! 
 
Groetjes, de kleuterjuffen 
 

NIEUWS UIT DE GROEP 3 
De eerste weken zijn omgevlogen. Een hele overgang voor sommige kinderen was het. Ook best 
spannend! Wat staat me allemaal te wachten in groep 3? 
 
Het eerste werkboekje van veilig leren lezen is mee naar huis. Trots zijn we op deze kanjers! 



Inmiddels lukt het ze om met de nieuw aangeboden letters steeds meer nieuwe andere woorden 
te maken. Leuk! 
Ook met rekenen zijn we in een nieuw boekje begonnen. We leren de cijfers en veel letters goed 
schrijven in onze schrijfschriftjes. Moeilijk voor sommige kinderen als dit anders gaat dan ze zich 
al een beetje hebben aangeleerd. Maar het lukt hoor! 
 
Op de algemene informatieavond op woensdag 11 september zien we de ouders graag 
verschijnen en vertellen we hoe er een dag bijvoorbeeld uitziet in groep 3 en kunnen we 
mogelijke vragen beantwoorden. 
 
Graag tot dan. 
 
Groetjes, juf Ine en juf Jenny 
 

NIEUWS UIT DE GROEP 4 

De groep zit weer lekker in het ritme. Er wordt hard gewerkt en er worden veel steentjes 
verdiend. We zijn super trots op alle kinderen! 
 
Sinds vorige week doen we elke week een Grey of the day. Op dinsdag krijgen de kinderen een 
raadsel voorgeschoteld die ze, met hulp van thuis, zelf mogen proberen op te lossen. Op vrijdag 
bespreken we op welke antwoorden iedereen is gekomen en krijgen de kinderen er een mini- 
lesje over. 
 
Ook de mol van de klas is nieuw dit jaar. Elke dag krijgt 1 kind een molkaartje in zijn la. Er 
kunnen allerlei opdrachten staan op dit kaartje, bijvoorbeeld: ‘lach vandaag naar iedereen in de 
klas’ of ‘houd vandaag je tafel extra netjes’. Aan het eind van de dag proberen we te raden wie 
de mol was. 
 
Er is inmiddels een lijstje gemaild waar op staat wie wanneer aan de beurt is voor de spreekbeurt 
over jezelf. Dit lijstje hangt ook op het bord in de klas, mocht je nog even willen kijken. 
 
Vrijdag gaan we een bezoekje brengen aan de wagen van de bloemencorso. Er zijn al 2 bouwers 
in de klas geweest om ons de wagen op een spandoek te laten zien en om te vertellen over het 
thema. 
 
Belangrijke data; 
 
Maandag 9 september: studiedag. 
Woensdag 11 september: informatieavond. 
Vrijdag 13 september 12.15-13.30: picknick party. 
 
Groetjes van juf Tineke en juf Jolanda 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 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. 



Meer informatie hierover volgt tijdens de informatieavond. 
 
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 
Vandaag zijn we gestart met de eerste judo-les! Tot aan de herfstvakantie krijgt groep 5/6 elke 
donderdagmiddag judo-les van meester Olaf. 
Morgenochtend (vrijdag 06-09) brengen we met de klas een bezoek aan de bloemencorsotent. 
 
Verder gaan we komende week ook al starten met de eerste toetsen; de methodetoetsen van 
taal en spelling.  
 
Groetjes, juf Linda  
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7 - 8 
We zitten alweer in week 3 van groep 7-8! 
De kinderen hebben even kunnen wennen aan de nieuwe meester. 
We hebben even moeten wennen aan de nieuwe weektaak en het plannen hiervan, maar dit 
gaat nu steeds beter. Als we altijd hard werken en goed ons best doen dan krijgen we niets 
mee naar huis als het niet af is. Maar als we veel met andere dingen bezig zijn, kan het zijn dat 
we in het weekend nog wat van de weektaak af moeten maken.  
 
We zullen deze week ook de eerste rekentoets hebben. Deze toetsen gaan we in het vervolg 
verwerken in de agenda van google classroom. De kinderen van groep 8 zijn daar al mee 
bekend en de kinderen van groep 7 zullen naast de uitleg ook hulp krijgen van de kinderen van 
groep 8. Dus, belangrijk voor de kinderen is dat ze de agenda goed in de gaten houden! Tijdens 
de informatieavond vertel ik meer over het aankomende huiswerk.  
 
Mocht er tussendoor behoefte ontstaan voor een persoonlijk gesprek dan kan dit altijd, graag 
even per email of persoonlijk een afspraak maken. Over een aantal weken zijn ook de 

kennismakingsgesprekken, dus daar kan dit natuurlijk ook besproken worden. 

KENNISMAKINGS- EN OUDERGESPREKKEN 
Beste ouders, verzorgers, 
 
In het begin van het schooljaar zullen er kennismakingsgesprekken gaan plaatsvinden in de 
week van 23 t/m 27 september. De gesprekken hebben als doel elkaar beter te leren kennen en 
om informatie over uw kind te delen. Wat is belangrijk voor de leerkracht om te weten over uw 
kind? Hoe kan de leerkracht uw kind het beste begeleiden?  
 
De gesprekken zijn facultatief en vinden na schooltijd plaats. Er zullen hiervoor inschrijflijsten in 
de gang worden gehangen zodat u zelf kunt inschrijven vanaf 16 t/m 20 september.  

In de bijlage van dit Bruggetje treft u een vragenlijst aan met betrekking tot de 
kennismakingsgesprekken. U hoeft deze vragenlijst niet daadwerkelijk in te vullen maar kunt u 
gebruiken als leidraad voor het gesprek met uw leerkracht. 



Na het eerste rapport  (10 februari) vinden de verplichte oudergesprekken plaats in de week van 
17 t/m 21 februari. Hierin worden de sociaal-emotionele ontwikkeling, rapport en cito toetsen 
besproken.  

Het tweede rapport krijgen de kinderen op maandag 22 juni. Hierna zullen de, eveneens 
facultatieve, oudergesprekken plaatsvinden in de week van 29 juni t/m 3 juli waarin ook weer de 
sociaal-emotionele ontwikkeling, rapport en cito toetsen worden besproken. 

Voor beide oudergesprekken kunt u ook weer zelf inschrijven. 
 

KOM JE OOK NAAR DE PICKNICK PARTY? 
Op vrijdag 13 september a.s., aansluitend aan de schooltijd, gaat de hele school picknicken op 
het achterste schoolplein. We nodigen je vader, moeder, opa, oma, oppas uit om met een 
picknickkleed en gevulde mand het plein op 
te komen. 
Koffie, thee en ranja staat klaar! Daarnaast 
zorgt de Ouderraad voor een lekkere 
traktatie als “toetje”. 
 
Als iedereen een plekje heeft, geeft groep 8 
een bijzonder startsignaal van dit nieuwe 
ontmoetingsmoment. Misschien kun je wel 
bij een vriendje of vriendinnetje op het kleed. 
Of schuift de juf of meester even aan met 
een boterhammetje. Het wordt een vrolijke, 
kleurrijke en LEKKERE gezellige lunch.  
 
We hebben er zin in!  
 
Team St. Martinus en Ouderraad 
 

 
Waar         :  achterste schoolplein 

Wanneer   : 13 september 2019 

Tijd            : 12.15 uur – 13.30 uur 

 Wie          : voor iedereen die bij de St. Martinus  hoort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HET PASSIESPEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


