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BESTE OUDERS, VERZORGERS 
Beste ouders/verzorgers,  
  
Momenteel is de verspreiding van het coronavirus een item dat ons allemaal bezig houdt. 
Dit heeft voor onze school veel gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken. Of het nu gaat 
om afwezige leerlingen, het missen van ouders en vrijwilligers in de school, leerkrachten die 
niet mogen werken vanwege de maatregelen of de vervangersproblemen; het zijn zaken 
waar we niet blij mee zijn en die de werkdruk verhogen, maar waarvoor we wel samen 
oplossingen zoeken!  
  
Inmiddels is duidelijk geworden dat we afwezige leerkrachten niet meer altijd kunnen 
vervangen. We hebben intern noodplannen opgesteld, zodat we bij gebrek aan vervanging 
een groep toch zo goed mogelijk kunnen begeleiden en/of splitsen. Dit betekent wel dat er 
andere werkzaamheden of extra begeleiding niet door kan gaan. Eerder heeft u al kunnen 
lezen dat het ook kan voorkomen dat een groep thuis moet blijven. Mocht dit het geval zijn 
dan ontvangt u hierover een dag van tevoren een mail en zal dit (zo mogelijk) ook al op 
school aan de leerlingen verteld worden.  
  
Gelukkig hebben we tot nu toe veelal mogen rekenen op uw begrip, waarvoor heel veel 
dank! We hopen dit natuurlijk te kunnen blijven doen, zodat we samen sterk staan.  
  
(T)huiswerk  
We ontvangen, heel begrijpelijk, ook vragen over thuiswerk. Wat als een leerling langdurig 
thuis is of één of meerdere leerkrachten langer afwezig zijn?  
De verschillende bouwen hebben inmiddels een plan gemaakt waarin staat wat er 
aangeboden wordt in dit thuiswerk. U kunt zich voorstellen dat het voor een leerling van de 
onderbouw anders is om thuis te werken, dan een leerling van de bovenbouw (en voor u als 
ouder/verzorger ook!). Mocht deze situatie zich voordoen, dan hoort u van de leerkracht wat 
er van uw kind verwacht wordt. Of een leerkracht 'online' bijv. instructie kan geven, hangt af 
van de gezondheid van de leerkracht en de mogelijkheden die er op dat moment zijn. 



We maken vooral voor groep 3 t/m 8 o.a. gebruik van 'meet', google classroom, 
Muiswerk/Junior Einstein. Dit zijn dezelfde programma’s/manieren van werken zoals we het 
voor de zomervakantie tijdens de lockdown ook hebben ingezet. Voor de leerlingen van 1/2 
is de werkwijze anders. Het kan zijn dat zij voor thuis bijv. een creatieve opdracht krijgen of 
een 'onderzoekende' opdracht.  
  
Het kan ook zijn dat leerlingen boeken/werkboekjes van school meekrijgen of mogen komen 
ophalen.   
Belangrijke aanvulling is wel dat dit thuiswerk is bedoeld bij langere afwezigheid en niet voor 
een (of de eerste) dag dat we geen onderwijs op school kunnen verzorgen.  
 
Regels/afspraken op en rond school  
Graag vraag ik ook uw aandacht voor de regels op en om onze school. Door de, wederom 
aangescherpte richtlijnen, zijn we genoodzaakt nóg alerter zijn.  
  

• Ouders/ verzorgers (grootouders, oppas enz) mogen niet op het schoolplein komen. 
Zij wachten buiten de poort op hun kind op de eerder afgesproken plaats. 

• We willen u vragen uw kind zoveel mogelijk alleen naar school te laten komen. Als 
een kind gebracht moet worden dan graag door maximaal één volwassene per gezin. 

• De kinderen van groep 1 t/m 3 lopen met de leerkracht naar de vaste standplaats. 
Wilt u dit ook doorgeven aan de oppas, grootouders etc waar dat is.  

• Het is de bedoeling dat er ook buiten de poort afstand gehouden wordt tot elkaar.  
• Externen (dus ook ouders) mogen nog niet de school in komen. Afspraken vinden 

via de digitale weg plaats en worden via mail of telefonisch gemaakt.  
• Mocht het absoluut noodzakelijk zijn dat iemand, met medeweten van het personeel 

toch in school moet zijn, dan is registreren verplicht. (denk aan bijv. BSO/TSO of 
een monteur). Registreren kan bij voorkeur via de QR-code die op de deur bij de 
ingang hangt.  
 

Wanneer mag mijn kind wel/niet naar school?  
U heeft inmiddels van ons de 'nieuwe Beslisboom' via de mail ontvangen waarin u kunt 
vinden wanneer uw kind naar school mag of juist thuis moet blijven.  



 

 
 



NIEUWS UIT GROEP 1-2 A en 1-2 B 
Thema Dino's 
Het thema de dino's past geweldig goed bij de kleutergroepen. 
Zo dood als de dino's zelf zijn, zo levendig is het thema. 
Pootafdrukken, sporen vinden, opgravingen doen, het herkennen en benoemen van dino's. 
Schrijfdansen op het muziekstuk "de vulkaan". 
Ook hebben we al liedjes en versjes over dino's geleerd. 
In de groepen 1-2 gaan we deze en volgende week nog door met dit thema. 
Middels de groepsapp zijn er al veel foto's doorgestuurd zodat u als ouder mee kunt 
genieten. 
Samen de foto's bekijken geeft uw kind aanleiding en steun bij het vertellen. Niets zo 

belangrijk als taal 😉 

        

    
  
Thema Herfst: 
Na de herfstvakantie werken we enkele weken rondom de herfst. 
Verzoek: Wilt u met uw kleuter al mooie herfstspullen verzamelen: mooie bladeren met 
allerlei kleuren in het blad (en deze plat drogen), kastanjes, wilde en tamme, beukennootjes, 
hazelnoten, walnoten... 
Het gaat daarbij om de diversiteit en niet om de hoeveelheid. 
 
Groetjes van de kleuterjuffen 
 

NIEUWS UIT GROEP 3 
Wat zijn we trots op groep 3 zeg! 
Ondanks alle onrust van vervangingen, dagje thuisblijven, extra kinderen in de klas 
enz  doen ze het echt  hartstikke goed. Een heerlijk  groepje!  
Vandaag hebben we kern 2 van veilig leren lezen afgerond. Ouders ontvangen een appje 
wanneer er bijzonderheden zijn. Ook de doelen van de nieuwe kern ontvangen jullie in de 
groepsapp.  
 
Volgende week laatste week werken rondom dino's en Kinderboekenweek want na de 
welverdiende vakantie starten we natuurlijk met thema herfst! 
 
Groetjes Ine (ook namens Jenny) 
 

NIEUWS UIT GROEP 4 - 5 
Door het tekort aan leerkrachten is het deze week een beetje een rare week. Vandaag zijn 
jullie kinderen thuis en hebben ze wat werk meegekregen. Deze week hebben de kinderen 
ook de woorden meegekregen van taal om te oefenen voor de toets. Deze doen we 
komende dinsdag. Op school hebben we deze woorden ook al goed geoefend.  



Nog een week te gaan en dan hebben we alweer herfstvakantie. Na de herfstvakantie zal de 
gymles van maandag naar dinsdag verplaatst worden, omdat vanaf eind november op deze 
dag stagiaires kunnen komen. Dan mogen de gymspullen dus voortaan op dinsdag en 
donderdag mee. 
Deze week zijn we aan de slag gegaan met de Kinderboekenweek. Binnen het thema 'en 
toen...' hebben wij ons gericht op het oude Egypte. De kinderen hebben piramides gemaakt 
van allerlei materialen, super leuk! We zijn ook het boek van Vos en Haas aan het lezen. Zij 
maken een reis langs de Nijl. 
Groep 5 leert bij rekenen dit blok wat delen is en gaan aan de slag met de grote 
keersommen. Extra belangrijk dus om ervoor te zorgen dat de tafeltjes er goed in zitten! 
Groep 4 oefent de sprongen van 10 vanaf een willekeurig getal en leert eraf sommen tot 20 
uitrekenen via de 10. 
We wensen jullie alvast een heel fijne herfstvakantie! 
 
Groetjes, juf Marloes en juf Tineke 
 

NIEUWS UIT GROEP 5 - 6 
Er zijn weer een paar weken voorbij. De kinderen werken hard in de klas en groep 6 heeft 
nu ook al 2 weken huiswerk mee naar huis. 
 
Gym: 
Volgende week hebben we op woensdag 14de oktober nog een judoles staan met meester 
Olaf. Ook wordt de gym na de vakantie verplaatst naar dinsdag, want we krijgen gym- 
stagiaires. 
 
Schoolfotograaf: 
Donderdag 15 oktober komt de schoolfotograaf langs. Onze groep is om 11.30 uur aan de 
beurt om met onze leukste lach op de foto te gaan.  
 
We wensen jullie alvast een fijne herfstvakantie toe. 
 
Groetjes, juf Linda en juf Lotte 
 

NIEUWS UIT GROEP 7 - 8 
Alle kinderen uit groep 8 zijn geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen. Ontzettend 
knap! Wij zijn heel trots op de kinderen. 
We wachten nog op de uitslag van het praktisch verkeersexamen.  
 
Op vrijdag 16 oktober staat de 1e toets Engels van dit schooljaar gepland. De kinderen 
hebben hiervoor een woordenlijst meegekregen die ze moeten leren. Ze kunnen de 
woorden ook leren via wrts.nl. Veel succes allemaal! 
 
Na de herfstvakantie gymmen de kinderen van groep 7/8 voortaan op de dinsdag. 
 
Groetjes, juf Jolanda, juf Manon en juf Brenda 
 

SCHOOLKALENDER  

Klik hier voor de kalender op de website   

 
 

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


VENTILATIE OP SCHOOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AFSPRAKEN ONDER SCHOOLTIJD 

Het komt steeds vaker voor dat leerlingen tijdens lesuren weg moeten of later 
starten op  school voor een afspraak bij de huisarts, tandarts of orthodontist. 
Dit is echter niet de bedoeling. Wij willen u daarom vriendelijk maar dringend 
verzoeken de afspraken buiten schooltijd te plannen 
 

WIJZIGING GEGEVENS? 

Heeft u een wijziging in uw adresgegevens, telefoonnummer en/of mailadres? Wilt u deze 
wijziging dan s.v.p. doorgeven via de mail aan everberne@skozok.nl .  
Alvast hartelijk dank! 
  

HOEZO, GEEN WIFI?! 

WEBINAR OVER OPVOEDEN IN EEN WERELD VAN SOCIAL MEDIA EN INTERNET 
 
YouTube, Roblox, Minecraft, TikTok. 
Onze kinderen zijn er maar druk mee. 
Veel contact vindt online plaats. En 
ze beleven er vaak een hoop lol aan. 
Als ouder van een kind in de 
bovenbouw kun je niet meer met alles 
meekijken, maar hoe houd je dan 
toezicht? Welke grenzen stel je? En 
hoe ver ga je daarin? 
 
Tijdens het webinar Hoezo, geen 
wifi?! neemt Evelyn Verburgh, 
specialist mediaopvoeding van 
Bureau Jeugd & Media, ons mee in 
de digitale belevingswereld van onze 
kinderen. Je krijgt een goede indruk 
van wat ze online doen en waarom, 
wat ze ervan leren en waar ze juist op 
moeten letten. Ook reikt Evelyn tips 
en handvatten aan hoe je als ouder kunt omgaan met de uitdagingen die dit met zich 
meebrengt. Zoals gedoe in de whatsapp groep of op tijd stoppen met gamen. Hoe praat je 
daarover met je kind en welke afspraken kun je maken? 
 
WANNEER: maandag 2 november van 20.00 - 21.15 uur  
VOOR WIE: ouders met een kind in groep 6, 7 of 8 van de basisschool 
AANMELDEN: www.ggdbzo.nl 
 
Deze gratis webinar wordt u aangeboden door de GGD Brabant-Zuidoost 
 
Vragen? 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u die mailen naar k.spijkers@ggdbzo.nl of telefonisch 
contact opnemen met Karin Spijkers (GGD Brabant-Zuidoost) bereikbaar op nummer 088 00 
31 474. 

 

https://www.ggdbzo.nl/agenda/Paginas/Hoezo-geen-wifi.aspx


SOVA-TRAINING 

Thuis, op school, in een winkel of op straat. Waar je ook bent, overal ontmoet je andere 
mensen. Meestal gaat contact maken vanzelf en leer je goed om te gaan met anderen en 
jezelf. Dit noemt men ‘Sociale Vaardigheden’. Je leert ze bijna vanzelf. Maar niet iedereen 
vindt het even gemakkelijk. Als je verlegen bent, met pesten te maken hebt of als je moeite 
hebt om met anderen om te gaan, kun je daar onzeker of zenuwachtig van worden. Als dat 
gebeurd, gaat het juist mis… 
Gelukkig kun je sociale vaardigheden leren. Dit kan door te luisteren naar jezelf, dus naar 
wat jij denkt en voelt. Maar ook door te oefenen om meer voor jezelf op te komen en positief 
over jezelf te denken. We oefenen op welke manieren je kan reageren in een situatie en wat 
emoties zijn en hoe je hiermee om kan gaan.  
  
In het eerste kwartaal van 2021 start een SOVA-training in Valkenswaard gegeven door 
medewerkers van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). De training is gericht op kinderen in 
het basisonderwijs vanaf groep 5. De groep zal uit maximaal 8 kinderen bestaan. 
De training bestaat uit acht bijeenkomsten met ieder een eigen thema. Iedere bijeenkomst 
duurt anderhalf uur. Exacte data, tijdstip en locatie wordt nog bekend gemaakt. 
 
Ouders/verzorgers kunnen hun kind aanmelden via het algemene nummer of mailadres van 
het CJG. Er wordt vooraf een intake gesprek gevoerd om te bekijken of de hulpvraag van 
het kind daadwerkelijk bij de inhoud van de SOVA-training past. De training reeks wordt 
afgesloten met een oudergesprek. Aan deze training zijn geen kosten verbonden. 
 
Als je belangstelling of vragen hebt kun je contact opnemen met het algemeen nummer van 
het CJG Valkenswaard 040-2083444 of mailen naar cjg@valkenswaard.nl. 
 

KIES 

                                

 
 

Na de succesvolle KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties) spel-praatgroepen van de 

afgelopen 3 jaar ga ik (Yvonne, gespecialiseerde KIES-coach), in samenwerking met de 

gemeente Valkenswaard, het Sociaal Team (voorheen CJG), de GGD, leerkrachten en 

andere professionals dit najaar opnieuw van start met een (gesubsidieerde dus gratis) spel- 

en praatgroep voor Kinderen In Echtscheiding Situaties.  

 

Waar ouders tijdens de scheiding goed voor zichzelf zorgen door ondersteuning van 

bijvoorbeeld een mediator, advocaat of psycholoog, wordt over de kinderen nogal eens 

gezegd dat ze flexibel zijn of dat het wel ‘goed’ gaat met ze. Helaas blijkt steeds vaker dat 

kinderen, zeker ook op de langere termijn, ‘last’ hebben van de scheiding en alles wat 

daarbij komt kijken. Zij moeten mee in de keuze die hun ouders maken en alle 

veranderingen die dat met zich meebrengt. KIES helpt en geeft ze de mogelijkheid hier 

beter mee om te gaan, een buitenkans dus!  

• Deelname is mogelijk na toestemming van beide ouders (wanneer beide gezag 

hebben) 

mailto:cjg@valkenswaard.nl


KIES groep voor kinderen van 6-12 jaar. 

Het KIES programma bestaat uit acht wekelijkse groepsbijeenkomsten van een uur. Onder 

professionele begeleiding van een of twee KIES-coaches gaan we aan de hand van 

verschillende werkvormen (bijvoorbeeld tekenen, spel, toneel, schrijven, praten) aan het 

werk en in gesprek met elkaar. In de veilige besloten sfeer van deze groep kunnen kinderen 

op speelse wijze hun ervaringen met de scheiding delen en leren dat zij hun eigen vragen, 

gevoelens, gedachten, behoeften hebben en deze mogen uiten. Op deze manier worden de 

kinderen begeleid in hun verwerkingsproces. KIES helpt kinderen zichzelf en de scheiding 

beter te leren begrijpen en beter te leren omgaan met wat voor hen moeilijk is. Daarnaast 

vinden de kinderen veel (h)erkenning bij elkaar, ze ervaren dat al die gevoelens zo gek nog 

niet zijn, dat ze niet de enige zijn in deze situatie en dat ze ook voor elkaar veel kunnen 

betekenen.  

Het doel van de groep is dat kinderen de (gebeurtenissen rondom de) scheiding een plaats 

kunnen geven en beter in hun vel komen te zitten.  

KIES is uitdrukkelijk óók voor kinderen waarbij de scheiding goed verlopen is, ook 

voor hen is extra aandacht (al dan niet preventief) waardevol en ten zeerste aan te 

raden. 

 

Voorafgaand aan de KIES groep is er voor ouders en deelnemend(e) kind(eren) een intake 

en de 8ste bijeenkomst is een evaluatiebijeenkomst samen met de kinderen. De 

bijeenkomsten vinden plaats op één van de basisscholen van Valkenswaard. 

 

Aan de training zelf zijn geen kosten verbonden! 

 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij dus opgeven kan nog, graag zo snel mogelijk (of uiterlijk 19 

oktober 2020)  via onderstaand aanmeldformulier of via info@kies2coach.nl / 06 49308655 

(Yvonne Aerts) 

 

 

 
 

Aanmeldingsformulier KIES Valkenswaard 2020 
Indien uw kind wil en mag deelnemen aan de KIES groep, kunt u één aanmeldingsformulier, 
ondertekend door beide ouders, meegeven naar school. Mocht dit niet mogelijk zijn, mogen 
er ook twee afzonderlijke aanmeldingsformulieren voorzien van handtekening ingeleverd 
worden.  
Dit formulier graag zo snel mogelijk (uiterlijk 19 oktober 2020) inleveren op school of 
inscannen en terugsturen (t.a.v. Yvonne Aerts) naar info@kies2coach.nl. 
 

Naam kind   ....................................................................................................................... 

Straat  ................................................................................................................................ 

Postcode/Plaats   ............................................................................................................... 

Telefoonnummer  ............................................................................................................... 

Geboortedatum  ................................................................................................................. 

mailto:info@kies2coach.nl


Groep   ............................................................................................................................... 

School  ……………………………………………………………………………………………. 

 

Naam moeder .................................................................................................................... 

Straat ................................................................................................................................. 

Postcode/Plaats .................................................................................................................. 

E-mail ................................................................................................................................. 

Telefoonnummer ................................................................................................................ 

 

Naam vader .................................................................................................................... 

Straat ................................................................................................................................. 

Postcode/Plaats .................................................................................................................. 

E-mail ................................................................................................................................. 

Telefoonnummer ................................................................................................................ 

 

Wanneer beide ouders gezag hebben dan ook graag van beide ouders de gegevens 

invullen 

 

In welk jaar bent u gescheiden? ........................................................................................ 

 

Bij wie van de ouders woont uw kind?  

Co-ouderschap ................................................................................................................... 

Vader .................................................................................................................................. 

Moeder ............................................................................................................................... 

 

Wie van de ouders is contactpersoon voor de KIES – begeleiders? 

 

............................................................................................................................................. 

 

Heeft u of uw kind een speciale hulpvraag? 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

Ruimte voor bijzonderheden 

 

............................................................................................................................................. 

 

Aanmelding voor de KIES-groep in de gemeente…………………………………………….. 

 

 

.................................................             ....................................................... 

Handtekening vader      Handtekening moeder 

 



Met vriendelijke groet, 

Yvonne Aerts 

 

www.kies2coach.nl 

info@kies2coach.nl 

06 49308655 

 

FIJNE VAKANTIE! 

 

Team St. Martinus wenst iedereen een fijne herfstvakantie toe. 

Tot ziens op 26 oktober! 
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