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NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
Gisteren zijn we op schoolreisje geweest. Wat was het een gezellige dag! Zie foto’s op de 
website. 
 
Op een rijtje: 
- Morgen krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. 
- Volgende week zijn de oudergesprekken. 
- Woensdag 26 juni is het Ouderbedankuurtje van 11.15 - 12.15 uur.  
- Woensdag 26 juni graag aan alle kleuters een big shopper mee naar school geven. Daar  
  stoppen we wat materiaal in wat jullie thuis met je kind mogen poetsen. Op maandag 1 of  
  dinsdag 2 juli zien we de materialen weer graag schoon en droog terug.  
- Donderdag 27 juni van 10.30 - 11.30 uur gaan we kennismaken in de nieuwe groep volgend  
  schooljaar.  
- Vrijdag 28 juni 2019 is het weer ModderDag en groep 1 t/m 4 doen mee! Denk aan kleding wat 
  vies mag worden. 
- Woensdag 3 juli gaan we naar de musical van groep 8 kijken. 
- Donderdag 4 juli om 15.15 uur begint de ZOMERVAKANTIE! 
 
Na het schoolreisje gaan we het over de VAKANTIE  hebben. Je mag spullen meenemen voor in 
de themahoek.  
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4 
Het schooljaar is bijna om! Het fantastische schoolreisje is achter de rug en we zijn bezig met de 
laatste loodjes. Groep 4 werkt hard om nog zoveel mogelijk tafels te halen voor de vakantie en 
groep 3 is nog volop aan de gang met toneellezen en rekenspelletjes. 
 
Morgen gaan de rapporten mee naar huis. We hebben nog steeds niet alle mappen ontvangen. 
Indien we van een kind geen rapportmap hebben, gaat het rapport op losse blaadjes mee naar 
huis.  



Volgende week vrijdag vieren we samen met de kleuters nationale ModderDag. We gaan dan het 
laatste deel van de ochtend lekker spelen in de modder. Zorgen jullie dat de kinderen oude 
kleren aan hebben die vies mogen worden? Kinderen die naar de bso moeten, kunnen extra 
schone kleren meenemen. 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6 
Juffenmiddag 

Volgende week donderdagmiddag is het tijd voor de juffenmiddag. Samen met juf Judith en 
groep 7/8 staat er een leuke activiteit gepland. Wat precies, houden we nog even geheim. Als het 
weer zo blijft, gaat dat zeker goedkomen. Het is handig als de kinderen stevige schoenen (dus 
liever geen teenslippers) aan doen.  
 
Nog maar 2… 
Nog maar twee weken tot de zomervakantie! De rapporten gaan morgen ook weer mee naar huis 
en dan zit het er echt bijna op. Volgende week is de laatste ‘echte’ lesweek. De laatste 
schoolweek staat vooral in het teken van opruimen, de eindmusical van groep 8 en het 
schooljaar samen fijn afsluiten.  
 
Groetjes, 
Juf Chantal  
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8 
Groep 8 heeft genoten van een super gaaf kamp in Steensel!! :-) En groep 7 genoot van de rust 
op school ;-). 

Groep 7 krijgt morgen het rapport mee naar huis met hierbij ook het voorlopig advies. Inschrijven 
voor de ouderavond kan nog t/m morgen. 

Groep 8 is bezig met de laatste loodjes voor de musical. Ze kunnen hem spelen zonder script en 
er wordt volop gezongen en gedanst. Toppers zijn het! 

We gaan er nog een paar fijne weken van maken! 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 

 

GEEN CALAMITEIT, DUS LAATSTE SCHOOLDAG VRIJ! 
Omdat er gedurende dit schooljaar geen calamiteit heeft plaatsgevonden (zie schoolgids) kunnen 
alle kinderen vanaf vrijdag 5 juli gaan genieten van een welverdiende vakantie. 
Dus, alle kinderen zijn vrijdag 5 juli de hele dag vrij! 

VAKANTIEROOSTER 2019-2020 MET VRIJE DAGEN 

Het nieuwe vakantierooster, schooljaar 2019-2020, met vrije dagen staat op onze website. Klik 
hiervoor op deze link. 
 
 
 
 

https://www.martinusdommelen.nl/kalender/
https://www.martinusdommelen.nl/-uploads/files/insite/vakantierooster-2019-2020-st.-martinus_1.pdf


WAAR WAS JE? 

Binnenkort genieten de kinderen van hun welverdiende vakantie. 
Jammer genoeg laten ouders soms hun kind(eren), zonder toestemming van de 
schooldirectie, verzuimen om eerder op vakantie te gaan of later terug te komen van de 
vakantie (dus onder schooltijd). De directie van de school is verplicht hiervan melding te doen bij 
de leerplicht-ambtenaar en deze zal steekproefsgewijs hierop controleren. Wanneer blijkt dat uw 
kind ongeoorloofd heeft verzuimd, zal de leerplichtambtenaar een officiële waarschuwing geven 
en/of een proces-verbaal opmaken. Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van 
€100,- per kind per dag of dagdeel op. Indien er eerder een proces-verbaal voor luxe verzuim is 
opgemaakt, zullen de ouders gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen. 
 
Overigens geldt bovenstaand ook wanneer u uw kind(eren) gedurende het schooljaar zonder 
toestemming van de directie laat verzuimen. Zie hiervoor onze regels voor verlof op onze 
website. 

GRASMAAIER 

Wie heeft er een grasmaaier “over” of te leen, zodat onze 
tuinopa’s ons gras kunnen blijven onderhouden?  
 
Graag uw reactie naar infostmartinus@skozok.nl . 
 
 
 
 
 
 

TECHNIKA 10 ZOEKT STOERE CHICKS! 
Meiden opgelet! Ben jij nieuwsgierig? Zit je op de basisschool in groep 6 of 7? Ben jij 
creatief? En lijkt het jou ook leuk om te werken met een figuurzaag,  schroevendraaier en 
bijvoorbeeld een soldeerbout? 
 
Dan is Technika 10 iets voor jou! 
 

Zelf een duizenddingendoos met geheime bodem 
maken, leren hoe je badzout en shampoo maakt, of een 
zenuwspiraal op batterijen. Het zijn allemaal voorbeelden 
van dingen die je kunt leren bij Technika 10. Van chemie 
tot en met zonnecellen, timmeren, zagen, solderen, 
boren en nog veel meer… Al deze skills kun je 
ontwikkelen in een gevarieerd programma onder 
begeleiding van enthousiaste begeleidsters bij Technika 
10 Valkenswaard! 
 
 
 

 
Ben jij een nieuwsgierige 6 of 7e groeper, en graag creatief bezig? Geef je dan snel op 
voor het seizoen 2019/2020! Meer informatie is te vinden op: 
www.technika10valkenswaard.nl.   
 

https://www.martinusdommelen.nl/voor-ouders/regels-voor-verlof/
mailto:infostmartinus@skozok.nl
http://www.technika10valkenswaard.nl/
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=eX5vlOaP&id=51E5D0D130D16B61362D6871AD2348069381C5BA&thid=OIP.eX5vlOaPJ1HGHJI8Sm6PiQAAAA&mediaurl=https://assets.sta.io/site_media/u/products/2012/05/16/rasenmahen_1.jpg&exph=269&expw=334&q=gras+maaien&simid=608009596693643876&selectedIndex=411


JUBILEUMFEEST BUURTSCHAP OUD DOMMELEN 

Jeugdmiddag tijdens jubileumfeest 
Buurtschap Oud Dommelen  
Zin om mee te doen aan verschillende 
spelletjes? 
Al je energie eruit te springen op het 
springkussen? 
Mooi geschminkt te worden? 
Of om wat bijzonders te knutselen? 
Kom dan naar de jeugdmiddag van 
ons jubileumfeest!! 
 
Dit jaar viert Bloemencorso Buurtschap 
Oud Dommelen haar 60 jarig jubileum.  
Op zaterdag 29 juni wordt het feest 
gevierd bij de tent aan de Narcislaan in 
Dommelen. 
Het feest wordt groots gevierd en de 
kinderen worden natuurlijk niet 
vergeten. 
Voor alle basisschool kinderen wordt 
vanaf 13.30 uur een jeugdmiddag 
georganiseerd. 
Er zal een springkussen, spelkaart, 
knutseltafel en schminkhoek zijn. 
Ook is er een kleurplatenwedstrijd en 
wordt er gezorgd voor drinken en wat 
lekkers. 
's Avonds gaat het feest verder voor 
alle volwassenen met optredens van 
"Subeat" en "The Domu Brothes". 
 
We heten jullie van harte welkom om 
dit feest met ons mee te vieren! 
 

COMMUNIE 

Samen kunnen we de Communie in Dommelen laten voortbestaan 
Op 26 mei hebben 17 kinderen in Dommelen hun Eerste Communie gevierd. Een mooie viering 
met de kinderen als stralend middelpunt. Een viering die al jaren met veel plezier in Dommelen 
wordt voorbereid door pastores en ouders die deel uitmaken van de Communiewerkgroep. Deze 
ouders vormen de tussenschakel tussen de ouders van de communicanten, en de pastores. Ze 
begeleiden en helpen de kinderen tijdens hun Communiejaar. 
 
De communie in Dommelen kan alleen voortbestaan met inzet van een 
communiewerkgroep 
De Communieviering in Dommelen kan alleen zo blijven bestaan als meerdere vrijwilligers zich 
hiervoor willen inzetten. 
 
De communiewerkgroep bestaat op dit moment uit 3 leden, dit is te weinig om continuïteit  te 
waarborgen. Zeker omdat het voor een aantal leden van de werkgroep volgend jaar het laatste 
jaar zal zijn, omdat hun eigen kinderen de Communie gedaan hebben. Na volgend jaar zal de 



werkgroep nog maar bestaan uit 1 of 2 personen en dat is te weinig om door te gaan met het 
organiseren van allerlei voorbereidende momenten. We zijn dus dringend op zoek naar 
versterking! 
 
We denken hierbij vooral aan ouders die nog jongere kinderen hebben die nog niet hun 
communie gedaan hebben, zodat ze ook kunnen meehelpen in een jaar dat hun eigen kind zijn/ 
haar communie niet doet. Maar ook anderen zijn welkom! We streven ernaar van elke school in 
Dommelen een vertegenwoordiging te krijgen. Momenteel is er geen vertegenwoordiging meer 
vanuit Schepelweijen, Martinusschool en de Belhamel. 
Ook zijn we op zoek naar creatieve en handige mensen, die mee willen helpen met het 
vernieuwen van de versieringen. 
 
Wat verwachten we van u?  
Het gaat om het voorbereiden van  en deelnemen aan de 5 tot 6 kinderdoemiddagen die op 

woensdagen gehouden worden en deelname aan de 
gezinsvieringen. Het draaiboek ligt grotendeels klaar, 
dus we zoeken vooral naar uitvoerende personen. 
Uiteraard wordt voor verdere ondersteuning ook hulp 
gevraagd van de ouders van de communicanten. 
 
Het zijn gezellige (ca 3 per seizoen) vergaderingen 
en kindermiddagen en het is een leuke manier om 
met de kinderen bezig te zijn.  

Wilt u ons meehelpen? 
Vindt u het belangrijk dat de Communie in Dommelen gevierd kan blijven worden en wilt u daar 
uw steentje aan bijdragen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Ellen Smets 06-
48158098. Mocht Ellen niet in de gelegenheid zijn om op te nemen, spreek dan de voicemail in 
dan belt zij u terug. 
 
Alvast hartelijk dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ellen, Cecile en Inge 
Communiewerkgroep Dommelen          
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