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NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
Beste ouders, 
 
De afgelopen weken zijn we aan de slag gegaan met het Rode draadproject vanuit de 
Bibliotheek. We hebben in de klas al een aantal boeken over Kleine Ezel gelezen. Ook zijn de 
boeken al bij een aantal kinderen thuis voorgelezen. In de leeshoek kon er zelf gelezen en 
geluisterd worden. Verder waren er verschillende activiteiten waaronder het sorteren van 
gestreepte en gekleurde sokken. We hadden het er maar druk mee. 
 
Op 11 september was er een informatieavond in de klas en op school. We vonden het fijn dat we 
zoveel ouders mochten ontvangen. 
Op 13 september hebben we het schooljaar geopend met een gezellige picknick op het plein. 
Woensdag  2 oktober starten we met de Kinderboekenweek. Het Thema van deze week is Reis 
Mee!  
We zijn zeer benieuwd wat deze reis met zich mee gaat brengen. 
 
Groetjes, de kleuterjuffen 
 

NIEUWS UIT DE GROEP 3 
Wat gaan we lekker met ons clubje! 
We zijn inmiddels al halverwege kern 2 en hebben al veel letters geleerd.  
Het zijn best pittige weken zo, maar gelukkig hebben de kinderen er ook veel lol in.  
 
Naast lezen en rekenen is er ook veel aandacht voor Mindset. We hebben met de kinderen 
besproken dat je, om te dingen te kunnen leren, door je leerkuil moet. Dat kan als je een goede 
mindset hebt. Zoals die van Growie; die blijft proberen en geeft niet op. Growie durft ook fouten 
te maken want daar leert hij van. Fixie blijft een beetje stilstaan en denkt: het lukt me niet, 
anderen kunnen het beter. Iedereen heeft wel Fixie-momenten, maar de kunst is dan om de 
Growie-truc toe te passen! Proberen te denken en te doen zoals Growie! 
 



Loop gerust eens binnen tijdens de inloop om naar Growie en Fixie te komen kijken. 
 
Groetjes Jenny en Ine 
 

NIEUWS UIT DE GROEP 4 

Op dinsdagmiddag heeft er een wijziging in het programma plaatsgevonden. Jullie hebben hier 
een mail over gehad.  
We hebben blok 1 van spelling en taal afgerond. De kinderen zijn al heel goed gegroeid in de 
eerste maand! Bij spelling krijgen de kinderen vanaf blok 2 meer keuze vrijheid in hoe ze de 
doelen willen gaan bereiken. Op de doelenmuur hangen verschillende oefenmogelijkheden waar 
de kinderen hun knijpertje met naam bij mogen hangen. Ze oefenen daarmee op de wijze die bij 
ze past. Hiermee geven we de kinderen net wat meer eigenaarschap en wordt het leren nog wat 
meer gepersonaliseerd.  
Met vreedzame school hebben we nog eens herhaald wat opstekers en afbrekers zijn. Mooi om 
te zien dat de kinderen daardoor ook weer uit zichzelf opstekers gaan geven aan elkaar. 
 
Er zijn nog plekjes voor de kennismakingsgesprekken, dus mocht je je nog niet ingeschreven 
hebben, dan ben je van harte welkom om dat alsnog te doen (indien gewenst uiteraard). 
 
Groetjes, juf Jolanda en juf Tineke 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5 - 6 
De eerste toetsmomenten zitten erop. De resultaten hiervan worden samen goed bekeken, 
geëvalueerd en vergeleken met de instaptoetsen. Op deze manier zien de kinderen precies op 
welke onderdelen ze al zijn gegroeid en welke onderdelen nog wat extra oefening vragen. Zo 
kunnen we steeds beter op niveau werken! 
 
Ook zijn we nu ongeveer halverwege de eerste ronde van de spreekbeurten (‘spreekbeurt over 
jezelf’). Wat zijn er al mooie presentaties gegeven! We komen steeds meer over elkaar te weten 
en dat is erg prettig.  
 
De komende periode wordt er elke dinsdagmiddag groepsdoorbrekend gewerkt in de vorm van 
projecten. Alle kinderen van leerjaar 4 t/m 8 volgen dan gedurende 4 weken een bepaald project 
bij meester Benjamin of juf Linda. De kinderen worden bewust met alle leerjaren door elkaar in 
een nieuwe groep geplaatst, zodat ze ook op andere manieren aansluiting vinden, op niveau 
kunnen werken en elkaar kunnen ontmoeten.  
Deze week zijn we gestart met de eerste projecten: fotografie* (bij juf Linda) en Vincent van 
Gogh (bij meester Benjamin).  
De kinderen kunnen jullie hier vast meer over vertellen! 
 
*Er wordt uiteraard rekening gehouden met de voorschriften / afspraken omtrent privacy. 
 
Groetjes, juf Linda 
 
 
 
 
 
 
 
 



NIEUWS UIT DE GROEPEN 7 - 8 
Nieuws uit groep 7-8 
Vorige week zijn de eerste toetsen geweest in groep 7-8. Dit was een eerste indicatie om te 
kijken hoe de klas ervoor staat. Vanuit hier kunnen de kinderen eigen doelen gaan maken voor 
op de weektaak en huiswerk.  

Huiswerk 
De kinderen zijn begonnen met het huiswerk. Het is belangrijk dat de kinderen zelf leren plannen. 
Dit zal in het begin best lastig zijn. Vinden kinderen het nu echt lastig, probeer ze dan kleine 
handvatten te geven. Bijvoorbeeld door te vragen of ze al klaar zijn of dat door te vragen hoe het 
gaat. 

Kinderpostzegelactie 
Vanaf deze week gaan we beginnen met de kinderpostzegelactie. Deze week start de 
voorbereiding en vanaf 25 september mogen de kinderen beginnen met het verkopen van de 
postzegels.  

SKOZapp  
Wij gaan vanaf volgende week starten met het toevoegen van enkele foto´s op de SKOZapp. 
Hiermee kunnen jullie als ouders zijn waar wij mee bezig zijn in de klas.  

 
Groetjes van de groepen 7 en 8!  

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 
 

STUDIEDAG EN INFORMATIEAVOND 
Studiedag 9 september 2019 
Op deze studiedag zijn we gestart met ons 
visietraject. In een groeiende school en in een team 
met veel nieuwe collega’s,  zal de schoolvisie 
moeten worden herijkt. 
 
Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? 
Waar staan we voor? Waar gaan we voor? Wat is 
onze koers en hoe maken we dat zichtbaar in de 
praktijk? 
 
In dit teamtraject van drie bijeenkomsten zullen 
beelden, ideeën en uitgangspunten verzameld, 
gedeeld en geduid worden om een gezamenlijke koers voor de komende jaren uit te kunnen 
zetten.  
 
 
Infoavond 11 september 2019 
Naast de informatie in de groepen kon op een actieve manier kennis worden gemaakt met ons 
schoolontwikklelingsplan (SOP). Ook hebben nieuwe collega’s, OR en MR zich voorgesteld. Wat 
fijn dat deze avond zo druk bezocht is! 
 

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


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOM MEE ST. MAARTEN VIEREN 

in de St. Martinuskerk in Dommelen….  
  
Op zaterdag 16 november a.s. vieren we om 19.00 uur 
in de Martinuskerk in Dommelen het feest van St. Maarten. 
Je kent hem misschien wel.  
Maarten of Martinus, was de soldaat die de helft van zijn 
mantel zomaar weggaf aan een bedelaar. 
Hij wist wel dat het eigenlijk niet mocht en dat hij misschien 
wel in de gevangenis zou worden gezet omdat hij zijn  
uniform stuk had gemaakt. 
Toch deed hij het, omdat de bedelaar het dan minder  
koud zou hebben. Over barmhartigheid gesproken! 
  
Alle kinderen EN hun (groot)ouders zijn van harte welkom in de gezinsviering!! 
  
Als je met ons wilt meevieren mag je een lampion meebrengen. Je kunt een lampion kopen,  
maar natuurlijk ook zelf maken van bv. een leeg glazen potje, een conservenblik of een  
uitgeholde suiker- of voederbiet. Let wel op de veiligheid en gebruik geen kaars als je papier  
of karton gebruikt hebt voor je lampion. 
  
Na de viering is er een lampionnenoptocht door de tuin van de kerk en na afloop van  
deze optocht is er voor alle kinderen heerlijke warme chocolademelk. 
  
We hopen dat velen aanwezig zijn in de viering en meedoen aan de lampionnenoptocht, 
want een optocht is pas leuk als er veel mensen in meelopen. 
   
Tot zaterdag 16 november in de kerk, 
namens de Werkgroep gezinsviering Martinuskerk, Dommelen 



KINDERBOEKENWEEK 

 
 

 

HOLAPRESS JEUGD VALKENLOOP 
Beste sportievelingen,  
 
Zin in een uitdaging? Doe dan mee aan de HoLaPress Jeugd Valkenloop op zondag 3 
november! Dit is een hardloop evenement voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Deze dag draait om 
het plezier: samen gaan we dan 1 km rennen!  



Woensdagavond 30 oktober kun je alvast gratis meedoen aan een loopclinic op de 
atletiekbaan van AVV Valkenswaard. Tijdens deze clinic spelen we loopspelletjes en op het eind 
oefenen we op de baan de 1 km.  
 
Op zondag doen we samen een warming-up op muziek en daarna word je met de bus naar de 
start toe gebracht. We lopen in drie groepen terug en finishen naast het HoLaPress kantoor aan 
de Kluizerdijk 1 in Valkenswaard.  
 
Iedereen die meedoet krijg een 
medaille. De snelste drie jongens 
en meisjes per categorie krijgen 
een prijs.  
 
Ook dit jaar is er weer het 
Valkenswaardse scholenkampioenschap. De beste school ontvangt de felbegeerde 
wisselbeker, een springkussen voor een dag én een pakket met buitenspeelgoed. Ook de 
nummers twee en drie van dit kampioenschap krijgen een pakket met buitenspeelgoed voor op 
school. Het scholenkampioenschap wordt onder andere bepaald door het aantal inschrijvingen, 
het enthousiasme en het verspreiden van de informatie. Het lopen in schoolshirts levert natuurlijk 
extra punten op!  
 
Je ouders kunnen je vanaf de zijlijn aanmoedigen en terwijl jij na afloop lekker op een 
springkussen kunt spelen, kunnen zij nog wat lekkers halen in de grote tent.  
 
Wil je meer weten? Kijk op www.valkenloop.nl of volg ons voor de laatste informatie via 
www.facebook.com/HolapressJeugdloop.  
 
Tot ziens bij de clinic en de HoLaPress Jeugd Valkenloop!  
 
Met sportieve groeten,  
namens de organisatie,  
Niels Fiers en Bas Marechal  
e-mail: holapressjeugdloop@avv-atletiek.nl 
 

 

http://www.facebook.com/HolapressJeugdloop

