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NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
De zomervakantie staat voor de deur! 
 
Wij willen u als ouders hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking. 
Uw hulp bij diverse activiteiten, uw input qua ideeën en materialen maakten de thema's 
levendiger. Uw adequate reageren op de mails. 
Dank voor de waardevolle gesprekken, de contacten en het vertrouwen! 
 
Volgend schooljaar hopen we verder te kunnen bouwen met u, de nieuwe ouders en de nieuwe 
collega Carola. 
Juf Jenny gaat immers naar groep 3 (op de woensdagen is ze in 1-2B).  
 
Maar eerst gaan we genieten van een lange vakantie. 
Fijne tijd met elkaar en tot ziens op maandag 19 augustus! 
 
Jenny, Marloes en Tilly 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 3-4 
Lieve kinderen en ouders,  
 
Het jaar zit erop....Het is echt voorbij gevlogen! Wij hebben het geweldig fijn gevonden in deze 
groep!  
En wat zijn we weer verwend.....Super bedankt allemaal!  
We wensen jullie allemaal een hele fijne, lange, zonnige vakantie!  
 
Groetjes, juf Jolanda, juf Tineke en juf Ine  
 
 
 
 



NIEUWS UIT DE GROEPEN 5-6 
Opruimen 
Deze laatste week heeft vooral in het teken gestaan van gezellig samen afsluiten en samen 
opruimen. Zo kan na de zomervakantie de nieuwe groep 5/6 samen met juf Linda fijn starten.  
 
De laatste keer.. 
Dit was het dan, het schooljaar zit er weer 
op. Voor mij was dit ook de laatste dag op de 
St. Martinus. Ik heb het erg naar mijn zin 
gehad en kijk terug op een fijn half jaar. Ik 
wens iedereen een hele fijne vakantie en de 
kinderen in groep 5/6 heel veel succes 
volgend jaar in groep 6 en 7! 
 

Wie weet tot ziens! 
Groetjes, 
 

Juf Chantal 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7-8 
Groep 8 heeft een fantastische musical neergezet, wat hebben ze het goed gedaan! Trots!  

Wat was het een leerzaam en fijn schooljaar. 
Nu eerst vakantie en dan weer fris starten in groep 8 en op WereDi. Heel veel succes allemaal! 

Voor iedereen een hele fijn vakantie! 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 

 

INFORMATIEAVOND MEDIAWIJSHEID 

Op woensdag 5 juni vond een informatieavond plaats over mediawijsheid voor ouders van de 
Agnetendal, Schepelweijen en Martinusschool. Ruim 40 ouders bezochten de avond.  
We kijken terug op een geslaagde, interessante avond! Het heeft wat langer geduurd maar zo 
net voor de vakantie sturen we nog graag alle presentaties toe van de avond. 
 
Dat social media voor- en nadelen heeft en helemaal hoort bij de tijd waarin we leven werd 
duidelijk door de eerste presentatie door  Olga van Lierop van Cordaad Welzijn. Met onze 
telefoons in de hand, logden we in en deelden via woordwolken wat we allemaal al weten over 
social media. Olga lichtte enkele ontwikkelingen toe en liet enkele filmpjes zien die ons tot na 
denken aanzette.  
  
Na de opening was er de keus uit vier workshops: 
 
Workshop 1 werd gegeven door Floris Brocaar, preventiewerker bij Novadic Kentron.  
Floris vertelde over games en gameverslaving. Zijn presentatie kun je nalezen in het bijgevoegde 
document. 
 

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


In workshop 2 gaf Olga van Lierop, Jeugd- en jongerenwerker Cordaad Welzijn een verdieping 
op het thema social media.  Wat is er voor de jeugd zo interessant aan social media? Wat doen 
ze en hoe ga je daar als ouder mee om.  Haar presentatie kun je via onderstaande link nalezen: 
https://prezi.com/q-6zsedkjvyi/?utm_campaign=share&utm_medium=copy  
 
Workshop 3 werd gegeven door Nelleke van Eekert van Bibliotheek De Kempen. 
Zij vertelde over hoe kinderen veilig informatiekunnen zoeken op internet. Nelleke gaf praktische 
tips over mediawijsheid en de ontwikkeling van informatievaardigheden bij kinderen.  Wat minder 
ouders namen aan deze groep deel maar dat zorgde juist voor een leuke interactieve uitwisseling 
van ideeën. Haar presentatie vind je in de bijlage.  
 
Tijdens workshop 4 ging Marijke de Kroes, GGD Brabant-Zuidoost in op de vraag hoe je als 
ouders je kind goed kunt begeleiden.  Aan de hand van de MediaDiamant, een handige 
wegwijzer voor opvoeders, werden tips gegeven.  Centraal stond dat het vooral belangrijk is om 
goed met je kind in gesprek te gaan. Haar presentatie kun je via onderstaande link nalezen: 
https://prezi.com/fxm3hd2xgrm1/?token=2f2cae07d3e0a72e05387145e827136ebdaf382bfb5b4a
73d04f2e39c3f8eef2&utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share  
 
Het was fijn om informatie te ontvangen over dit thema en er samen als ouders over in gesprek 
te gaan. De wens werd uitgesproken om vaker deze avonden te organiseren. We willen dat 
zeker gaan doen. Mocht er een thema zijn waar je graag mee over wilt weten, laat dat zeker 
weten! 
 

KURZWEIL WORDT TEXTAID 

Beste ouders, 

De titel zegt het al. Binnen onze organisatie gaat er een overstap plaatsvinden van Kurzweil naar 
TextAid 
 
Waarom die overstap? 
Kurzweil werkt alleen maar op vaste stations en omdat we 
steeds meer werken met chromebooks is onderzoek 
gedaan naar een programma dat ook op de chromebooks 
gebruikt kan worden. 
Het nieuwe programma heet TextAid. 
TextAid is een programma voor de leesondersteuning van 
gediagnosticeerde dyslectische leerlingen.  
  
Na de zomervakantie starten we met TextAid en is het niet meer mogelijk met 
Kurzweil te werken. 
Het is een programma op internet dat op elke device, van laptop tot Chromebook, 
iPad en telefoon, is te gebruiken. We zijn dus niet meer gebonden aan de vaste 
werkstations. Het programma is erg gebruiksvriendelijk en het kost leerlingen weinig 
tijd om zich het programma eigen te maken. 
TextAid kan zowel op school als thuis gebruikt gaan worden  

De benodigde bestanden, methodes zullen worden besteld bij Dedicon. 

Een aantal leerkrachten per school worden getraind in het gebruik van TextAid, zodat 
zij de leerlingen kunnen ondersteunen. 

https://prezi.com/q-6zsedkjvyi/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/fxm3hd2xgrm1/?token=2f2cae07d3e0a72e05387145e827136ebdaf382bfb5b4a73d04f2e39c3f8eef2&utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://prezi.com/fxm3hd2xgrm1/?token=2f2cae07d3e0a72e05387145e827136ebdaf382bfb5b4a73d04f2e39c3f8eef2&utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share


 

De verwachting is dat de leerlingen het heel snel oppikken en we zo de 
ondersteuning voor hen op een goede manier voort kunnen zetten. 

Hebt u nog vragen dan kunt u die stellen aan de leerkracht van uw kind.  
 

FIJNE VAKANTIE! 

 

Team St. Martinus wenst iedereen een hele fijne vakantie toe! Op 19 augustus 

zien we iedereen weer uitgerust terug. 

 
 

 
 
 

 


