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NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
Wat een mooie start van Kinderboekenweek 2019! 
Een parade van allerlei voertuigen trokken aan ons voorbij op het Martinusplein. 
In beide kleutergroepen wordt er gewerkt vanuit de nieuwe boeken die bij de parade zijn 
uitgereikt. Groep 1-2A heeft het boek De boekenbus van Rian Visser ontvangen, groep 1-2B 
André het astronautje van André Kuipers.  
Waar brengen die boeken ons naar toe, naar welke werelden, naar welke avonturen? 
 
Deze week gaat ook het nieuwe biebrooster in werking. Voor de kleuters geldt dat we voortaan 
op vrijdag naar de bieb gaan.....dus vrijdag = voortaan biebdag, start 11 oktober. Maandag 
aanstaande gaan we niet naar de bieb. 
 
Na de herfstvakantie willen we de timmertafel weer openstellen. Heeft u nog stukjes hout liggen, 
splintervrij en zacht hout, doppen van glazen potten, ander timmerbaar materiaal...  
 
De groepen 1-2 en groep 3 starten na de herfstvakantie met groepsdoorbrekend 
themawerk. Gedurende een uur op de dinsdag en donderdagmiddag.   
De achterliggende doelen zijn natuurbeleving, samenwerken en creatief bezig zijn. Dit doen we 
in een periode van drie weken. Het overkoepelende thema is herfst. 
De leerlingen kiezen voor een bepaald onderdeel: bomen, paddenstoelen, dieren in de herfst, 
typisch herfstvoedsel, kabouters en het weer. 
 
Donderdag 10 oktober kunt u uw kind naar de Belleman brengen i.p.v. naar school 
vanwege de Judoclinic! 
 
KLEINE EZEL is vertrokken, wat hebben we genoten van zijn avonturen! 
Wilt u met uw kind nog nagenieten dan is deze link te gebruiken.  
https://www.youtube.com/watch?v=DC6qvZlvCkk  
 
Groetjes, de kleuterjuffen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DC6qvZlvCkk


NIEUWS UIT DE GROEP 3 
Wat werkt deze groep 3 toch hard! We zijn al bezig in kern 3. We kennen dus al veel letters en 
maken hier al veel woorden mee. Met rekenen leren we o.a. het splitsen. 
Gisteren was de opening van de Kinderboekenweek. Op het plein was een parade van vele 
enthousiaste ouders en opa's met hun voertuigen. Bedankt nogmaals allemaal voor jullie inzet. 
Het was een geweldige opening voor de kinderen. 
Ook hebben we een enthousiaste groep ouders die ervoor gaan zorgen dat alle groepen op een 
bepaalde dag boeken kunnen komen zoeken om mee naar huis te nemen om te lezen. Op 
woensdag mogen de kinderen van groep 3 naar onze schoolbieb om een leuk boek uit te kiezen 
voor thuis. Neem dus iedere woensdag je biebtas mee naar school zodat het boek droog en 
goed mee naar huis kan worden genomen.  
In alle groepen werken we over de Kinderboekenweek tot vrijdag 11 oktober. We bieden enkele 
boeken aan over het thema; reis mee en praten hierover. 
Op vrijdag 11 oktober sluiten we met alle kinderen de Kinderboekenweek af met een dans. 
Ook krijgen alle kinderen dan, heel toepasselijk , een leeskoffer mee naar huis ( i.p.v. de 
leesbingo kaart die met andere vakanties is meegegeven) Deze koffer mogen ze vullen met 
tekeningen, plaatjes, foto's van leuke, spannende (voorlees) gelezen verhalen. Voorlezen en 
lezen is heel belangrijk. Ook in de vakantie! We zien die koffertjes graag weer terug na de 
herfstvakantie zodat de kinderen kunnen vertellen over deze mooie verhalen. 
Voor de herfstvakantie sluiten we de judolessen af met een clinic in de Belleman (zie aparte mail 
hierover ).  
Na de herfstvakantie heeft groep 3 op donderdagmiddag gym. Denk dus goed aan het 
meenemen van de gymspullen hiervoor. 
Ook starten we na de herfstvakantie met het groepsdoorbrekend werken op de dinsdag en 
donderdagmiddag. Het eerste uur van die middagen gaan alle kinderen van groep 1 t/m 3 in een 
bepaalde klas in gemengde groepen dus aan de slag met het gekozen thema: herfst.  
In bepaalde groepen hebben ze het speciaal over; de dieren in de herfst, het weer, 
paddenstoelen, enz... 
Ook tijdens de inloop iedere ochtend mogen de kinderen in andere groepen gaan spelen.  
 
Heb je vragen ergens over? Loop gerust even binnen. 
 
Groetjes, juf Ine en juf Jenny 
 

NIEUWS UIT DE GROEP 4 
De Kinderboekenweek is gisteren met een mooie parade gestart. Leuk om al die voertuigen zo 
bij elkaar te zien! Er wordt tijdens de Kinderboekenweek extra veel gelezen en dat doen we 
vooral in boeken die gaan over reizen en vervoer. In september hebben we vrij gelezen met de 
opdracht om een 'allemaal al uit' boekenlegger te maken. Sommige kinderen zijn zelfs aan een 
2e boekenlegger begonnen! Nu in oktober hebben we als opdracht: mandjes lezen. Elk groepje 
heeft een doos gekregen met boeken over het thema van de Kinderboekenweek met 
verschillende niveaus en genres. De dozen hebben ze mooi versierd. Elke week wisselen de 
dozen, zodat de kinderen steeds andere boeken over het thema krijgen. Ook na de 
herfstvakantie gaan we nog even door met het thema reizen en vervoer. 
 
Woensdag is voortaan onze biebdag. Vanaf komende woensdag mogen de biebtassen dus weer 
mee naar school en kunnen de kinderen weer boeken lenen. Fijn dat er zo veel ouders zijn die 
willen komen helpen in de bieb!  
Volgende week komt Nelleke van de bibliotheek een boekenkring doen in onze klas. De kinderen 
worden dan weer lekker enthousiast van allerlei nieuwe boeken. 
 



Volgende week donderdag is de afsluiting van judo. Ouders mogen op de tribune in de Belleman 
komen kijken. Carlos (expeditie Robinson winnaar) leidt de afsluiting. Dat wil je niet missen! 
 
Let op: woensdag 23 oktober is er een studiedag, alle kinderen zijn vrij. Donderdag 24 oktober 
komt de schoolfotograaf. 
Het duurt nog even maar we willen iedereen vast een fijne herfstvakantie wensen! 
 
Groetjes, juf Jolanda en juf Tineke 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5 - 6 
Wat wordt er hard gewerkt in groep 5/6! De afgelopen weken hebben we de eerste instap- én 
uitstaptoetsen gemaakt. De resultaten van beide toetsen hebben we ingevuld in ons eigen 
portfolio. Op deze manier kunnen we goed zien op welke onderdelen we zijn gegroeid en wat we 
nog lastig vinden. Zo weten we al steeds beter wat onze doelen zijn.  
(Nieuwsgierig geworden? Loop gerust eens even binnen!) 
 
De herfstvakantie staat alweer bijna voor de deur en dit betekent dat de judo-lessen ook bijna 
afgelopen zijn. Onze groep heeft dinsdagmiddag (08-10) nog een laatste judo-les, dit betreft 
een inhaalles. Op donderdag 10 oktober is de gezamenlijke afsluiting, welke plaatsvindt in 
Sporthal de Belleman.  
 
Gisteren hebben we met de hele school de Kinderboekenweek geopend! Het thema van dit jaar 
is ‘Reis mee’. Dank aan alle ouders en andere betrokkenen die hebben deelgenomen aan de 
parade met bijzondere voertuigen! Ook de ‘Grej of the Day’ past binnen het thema van de 
Kinderboekenweek. 
 
Naast al het harde werken in de klas proberen we ook veel aandacht te besteden aan elkaar. 
Dankzij de spreekbeurten leren we elkaar al stukken beter kennen. Daarnaast zijn we ook bezig 
met het begrip ‘respect’, welke weer mooi aansluit bij de judo-lessen.  
 
Groetjes, juf Linda 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7 - 8 
Kinderboekenweek 
Vanaf woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek. Dit jaar zal het thema reizen een 
belangrijke rol spelen. We zullen tijdens de leestijd in andere groepen gaan voorlezen. Voorlezen 
aan kinderen is altijd leuk! De kinderen van groep 7-8 kunnen hier een mooie rol in spelen.  
 
Toetsen 
De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het leren van de toetsen. De kinderen vinden het nog 
lastig om te plannen. Dit is een leerproces die ze de aankomende periode gaan leren. Om ervoor 
te zorgen dat de kinderen een idee hebben wanneer de toetsen zijn schrijf ik ze op. Hieronder de 
datums voor de aankomende toetsen. De kinderen hebben het oefenmateriaal al mee naar huis 
gekregen.  
7 oktober: Toets Engels (Oefenblad vorige week gekregen) 
8 oktober: Toets Taal (Oefenblad twee weken geleden gekregen) 
9 oktober: Toets Geschiedenis (3 oktober krijgen ze een blad mee) 
 
Doelen 
In de volgende blokken van rekenen, taal en spelling zullen de kinderen met eigen doelen gaan 
werken. Hoe we dit gaan vormgeven zullen de kinderen binnenkort vertellen.  



Huiswerk 
De kinderen werken tegenwoordig met een map. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de map. 
Vergeten ze de map, is het huiswerk helaas niet af. Vrijdag 11 oktober zullen de kinderen geen 
huiswerk mee krijgen. In de vakantie krijgen de kinderen geen huiswerk mee.  
 
Ziekmelden maandag 
Wij hebben de afgelopen periode gemerkt dat er op maandag afmeldingen zijn via de mail. De 
afspraak op school is dat er even telefonisch contact is. Daarnaast ben ik op maandag niet 
aanwezig waardoor ik niet altijd de mail kan doorsturen.  
 
Groetjes, meester Benjamin en juf Jolanda 
 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 
 

OUDERBROCHURE LEREN LEREN 
Om te werken aan didactisch partnerschap 
met ouders, is het van belang ouders te 
betrekken bij het onderwijs van hun kind. 
Leren doen onze leerlingen immers ook 
buiten de schoolmuren. Daarom is er een 
leren leren brochure voor ouders gemaakt.  
Hierin staat uitgelegd wat leren leren is en 
hoe het leren leren op onze scholen is 
vormgegeven en wordt toegepast. Ook 
vinden ouders er tips hoe kinderen thuis 
kunnen oefenen met de verschillende 
leerstrategieën. 
 
Op school is deze brochure voor u aanwezig 
en is tevens ook digitaal beschikbaar.  

 

AFSLUITING JUDOCLINIC GR. 4 T/M 8 

Beste ouders/verzorgers, 

Op donderdag 10 oktober is er een gezamenlijke afsluiting van de judoclinic. 
Onze groepen 4, 5/6 en 7/8 worden die middag verwacht bij sporthal de Belleman. 
De aanvangstijd van deze middag is 14.15 uur, wat betekent dat we gezamenlijk vanuit school 
naar sporthal de Belleman zullen wandelen. 

Deze middag zal eindigen om 15.00 uur. Wij willen u hierbij de mogelijkheid bieden om uw kind 
na afloop van deze middag direct op te halen bij sporthal de Belleman (om 15.00 dus). 
Wij zullen met de kinderen wachten tot 15.05 uur, daarna lopen we terug naar school. 

Wij verzoeken u om die middag (of van tevoren) even bij de desbetreffende leerkracht te melden 
als uw kind bij de sporthal wordt opgehaald. Ouders van groep 4 kunnen bij zowel Linda als 

https://www.martinusdommelen.nl/kalender/
https://www.martinusdommelen.nl/-uploads/files/insite/skozok_ouderbrochure_leren_leren_1_1.pdf


Benjamin terecht. Mocht iemand anders uw kind ophalen (wellicht een opa/oma), dan graag even 
van tevoren laten weten. 

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.  

Met vriendelijke groet, 

Benjamin, Tineke, Jolanda en Linda 
 

SCHOOLBIBLIOTHEEK 

De Bibliotheek op school wordt dit jaar door ouders gerund.  
De openingstijden voor de groepen zijn nu bekend:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Het zou fijn zijn als er meer vrijwilligers zich nog aanmelden, dat verlicht de werklast voor 
iedereen. U kunt daarvoor contact opnemen met juf Tilly:  tjanssen@skozok.nl .  
Misschien iets voor één van de grootouders?? 
 
Vrijdag 11 oktober krijgen alle leerlingen van de school een "leeskoffertje" mee naar huis. 
In de herfstvakantie vullen ze het koffertje met 'reizen' die ze in die week hebben gemaakt. Als je 
een boek leest ga je immers met je gedachten op reis. Het koffertje vul je door bijvoorbeeld aan 
de binnenkant van je koffertje te tekenen, fotootjes van de gelezen boeken te plakken, foto van 
uw lezend kind of door titels van de gelezen boeken op te schrijven. 
 
Voor de vakantie besteden wij op school expliciet aandacht aan de "versiering" op de  buitenkant 
van het koffer en na de herfstvakantie aan de inhoud van het koffer....  
 
Dus, LEESKOFFERS zien we graag retour op maandag 21 oktober!  

Tijd biebouder: biebtijd voor:  

Dinsdag  13.00-13.45 Lianne Kornuyt 7/8 

Woensdag 8.30 – 9.30   

Kim Nieuwhoff   

          of                         

Ilse van Gerven 

3  

4 

Donderdag 13.00 – 13.45 
Monique/Peter 
Borrenbergs 

5/6 

Vrijdag 8.30 -  9.30   Kim Wanders  
1-2 A 

1-2 B 

DE VREEDZAME SCHOOL 

Ook dit schooljaar zijn we weer gestart met De Vreedzame School. Dit is een compleet 
programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het 
beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en 
gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en 
conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de 
gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. Momenteel werken we aan 
blok 1; 

mailto:tjanssen@skozok.nl


We horen bij elkaar - groepsvorming 

De lessen in blok 1 bieden de leerlingen de kans om elkaar beter te leren kennen. Met behulp 
van speelse werkvormen creëren we een sfeer in de klas waarin iedereen zich voelt opgenomen 
en gewaardeerd. We maken zelf omgangsafspraken en dragen zorg voor elkaar en voor onze 
klas. De termen opstekers en afbrekers worden gehanteerd. 
 

SCHOOLFOTOGRAAF 

Op 24 oktober 2019 komt de schoolfotograaf de kinderen op school 
fotograferen. 
Zorg dat je er op je best uitziet!  
 

(Bij voorkeur kleurrijke kleding aantrekken en geen zwarte of witte 
kleding).  
 

 

ZINDELIJKHEIDSPROBLEMEN BIJ KINDEREN; DAT IS OP TE LOSSEN 

s’ Ochtends of ’s nachts vieze lakens, niet durven logeren bij 
vriendjes, bang voor vieze reuk. Zindelijkheidsproblemen bij 
kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden vaak van 
kwaad tot erger. Met de juiste aanpak zijn deze problemen thuis 
goed te verhelpen. Daarom organiseert de GGD 
informatieavonden over bedplassen en broekpoepen voor ouders van kinderen in de 
basisschoolleeftijd.  
 
Zindelijk zijn 
Het ophouden van plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat kinderen 
naar de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen overdag en ’s nachts zindelijk. Bij ongeveer 
7% van de 4 tot 7 jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 1 tot 3% van 
de kinderen vanaf 4 jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een grote impact hebben voor 
zowel het kind als de ouders.  
 
Infoavonden 
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 22 oktober een infoavond over bedplassen en op 12 
november een avond over broekpoepen. De infoavond over broekpoepen is bedoeld voor ouders 
van jonge kinderen met poepproblemen die nog niet onder behandeling zijn van een specialist.  
Tijdens deze avonden krijgt u achtergrondinformatie over het probleem. Ook worden 
verschillende manieren en praktische tips gegeven om bedplassen en broekpoepen thuis aan te 
pakken.  
  
Praktisch 
De informatieavond bedplassen vindt plaats op 22 oktober in het Elkerliek ziekenhuis Helmond in 
de Rooseveltzaal in het gebouw ‘Vergadercentrum’ (zie wegwijzers). 
De informatieavond broekpoepen vindt plaats op 12 november bij Studio Sep, Thorvaldsenlaan 4 
in Eindhoven.  
Voor beide avonden is de inloop vanaf 19.45 uur en start om 20.00 uur. De avond duurt tot 
ongeveer 22.00 uur en de kosten zijn 3 euro. 
 
Alle informatie en aanmelden voor (een van) deze avonden kan via de website www.ggdbzo.nl.  

 
 

http://www.ggdbzo.nl/
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=xzQsYC9s&id=0A3643F182B758582771E65328AED59EF765175B&thid=OIP.xzQsYC9sphPt4sCG5wSyFQHaHh&mediaurl=http://www.advertenties.com/gallery/400x400-0/f715af/schoolfotografieschoolfotograaffotografie-kinderdagverblijvenprofessionele-schoolfotograaffotografie-nijmegenfotograferen-basisscholen.jpg&exph=400&expw=394&q=schoolfotograaf&simid=608015965545302053&selectedIndex=82


INTERESSE? 

 
 



JEUGDHANDBALTOERNOOI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIJNE VAKANTIE! 

 

Team St. Martinus wenst 

iedereen een hele fijne 

vakantie toe. 

Tot ziens op 21 oktober! 
 

 

 

 

 

 

 

 


