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NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
Volgende week ronden we het thema HERFST af in beide kleutergroepen. 
Wat is het toch altijd fijn om over de herfst te werken. We hebben er veel van geleerd!  
De kinderen staan al te “trappelen” om over het volgende thema te gaan werken………… 
Nog even wachten!  
 
We hebben voor de komende tijd veel doosjes nodig, allerlei soorten en maten. Spaart u mee?   
Ook dit jaar gaan we het Sinterklaasjournaal volgen. U kunt samen met uw kind thuis kijken, 
maar we kijken het de volgende morgen ook terug in de klas. Twee keer zien is alleen maar fijn 
voor een kleuter.  
De bieb is vrijdag 8 november dicht.  
 
Groetjes, de kleuterjuffen 
 

NIEUWS UIT DE GROEP 3 
We zijn inmiddels gestart met kern 5. De tweetekenklinkers (eu, ie, ei, ou , ui, au) komen aan 
bod.  Deze letters zijn wat moeilijker en worden regelmatig omgekeerd. We nemen daarom voor 
deze letters wat meer tijd. We merken dat veel kinderen thuis oefenen met lezen. Dat is echt fijn 
want kinderen moeten best veel "leesmeters" maken om een goede leesvaardigheid te 
ontwikkelen. Natuurlijk heeft leesbeleving hier ook mee te maken; het plezier hebben in het lezen 
van woorden, teksten, boeken. Voorlezen is daarom ook nog steeds erg belangrijk en gezellig! 
 
Bij rekenen zijn we gestart met tempo-rekenen. Het automatiseren van de plus- en minsommen 
tot 10.  Wanneer deze sommen geautomatiseerd zijn hoeft het werkgeheugen minder te worden 
belast bij het uitrekenen van moeilijkere opgaven. Kinderen kunnen ook dit oefenen op de pc. De 
site https://www.tempotoets.nl/  is hier heel geschikt voor.  
In de klas houden de kinderen zelf bij hoeveel goede sommen ze maken in 1 minuut. Hierdoor 
ervaren ze dat je jezelf kunt verbeteren door te herhalen en te oefenen. Het monstertje Zaza past 
hier goed bij!  
 

https://www.tempotoets.nl/


Het herfstthema wordt volgende  week afgesloten en daarna staat natuurlijk alles in teken van de 
sint! 
 
Groetjes, juf Jenny en juf Ine 
 

NIEUWS UIT DE GROEP 4 
In het vorige Bruggetje ben ik iets te optimistisch geweest wat betreft de informatie over de 
panelen. Op 12 december worden de panelen opgehangen.  
We zijn gestart met de voorbereiding van de spreekbeurten over een onderwerp. Erg leuk om te 
zien waar de kinderen mee komen! 
Vanaf deze week zien de dinsdag- en donderdagmiddagen er iets anders uit. Op dinsdagmiddag 
komt juf Ine met een deel van groep 3 in onze klas en op donderdagmiddag juf Jenny.  
Met rekenen zijn we begonnen aan blok 3. De sommen tot 20 komen daarbij steeds meer aan 
bod en ook met eenvoudige sommen tot 100 maken we een start in dit blok. 
Bij taal leren we wat een woordweb is en dat gebruiken we ook meteen bij het werken aan de 
spreekbeurt.  
De andere insteek bij spelling werpt echt zijn vruchten af. Het verschil in aantal fouten tussen het 
instapdictee en het controledictee is groot. De kinderen zijn ontzettend gemotiveerd tijdens de 
nieuwe werkvormen van spelling. Ze leren hierbij ook om ervoor te kiezen om aan datgene te 
werken wat voor hen belangrijk is. 
Mooi om te zien!  
 
Groetjes, juf Tineke 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5 - 6 
Deze week zijn wij gestart met ons eerste ‘Rekenlab’. Deze manier van onderzoekend rekenen 
vindt plaats in de vorm van een project. Zo hebben we bijvoorbeeld al onderzocht welke 
mogelijkheden er zijn om een (papieren) vliegtuigje zo lang mogelijk in de lucht te houden. Ook 
hebben we al verschillende snelheden en afstanden gemeten. Morgen gaan we conclusies 
trekken uit al onze metingen! 
 
We hebben al erg veel leuke spreekbeurten voorbij zien komen, we zijn benieuwd naar wat er 
nog op de planning staat! 
 
Beetje bij beetje wordt onze weektaak steeds verder uitgebreid met nieuwe mogelijkheden. Zo 
hebben we deze week kennis mogen maken met het programma sQula. Alle kinderen hebben 
hiervoor een schoolaccount gekregen (welke ook enkel tijdens schooltijden gebruikt kan/dient te 
worden). Op deze manier kunnen we genieten van een nóg breder en gevarieerder 
leerstofaanbod. 
 
We zijn nog volop bezig met het automatiseren en memoriseren van de tafeltjes. Dit blijft een 
belangrijk onderdeel! Op internet kun je verschillende spellen vinden om de tafels te oefenen, 
maar ook bewegen i.c.m. de tafeltjes is erg leuk en leerzaam! 
 
In de loop van volgende week zullen de lootjes worden getrokken voor de surprises. U ontvangt 
hierover nog verder bericht via de mail.  
 
Groetjes, juf Linda  
 

 

 



NIEUWS UIT DE GROEPEN 7 - 8 
Wij zijn vorige week begonnen met de CITO toetsen voor groep 8. Deze week zijn we bezig met 
begrijpend lezen en spelling.   
 
Plannen van huiswerk en weektaak:   
Wij hebben begrepen van ouders en kinderen dat het plannen in groep 7 en 8 nog moeilijk is. Dit 
is voor de kinderen al een goede ontwikkeling. Ze vinden iets moeilijk en ze weten niet goed wat 
ze moeten doen. De aankomende weken zullen we stap voor stap gaan oefenen met het leren 
plannen.   
Vanaf volgende week zal ik met de kinderen weer toetsen gaan plannen. Ze hebben dan 1 of 2 
weken de tijd om te oefenen.   
 
Volgende week vrijdag (15-11) zullen de kinderen lootjes trekken voor sinterklaas. Meer 
informatie over de surprise en sinterklaas volgt.  
 
Groetjes van meester Benjamin en juf Jolanda  
  

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 

GROEPSDOORBREKEND WERKEN 

Beste ouders, verzorgers, 
 
Vanaf dinsdag 5 november verloopt het groepsdoorbrekend werken op een andere manier. 
Voorheen werkten de groepen 4 t/m 8 in de middag samen. Kijkend naar de leerlingaantallen en 
aantal leerkrachten is ervoor gekozen om groep 4 op dinsdag- en donderdagmiddag mee te laten 
draaien met de groepen 1 t/m 3. 
Er is dan een  groep 0-1, een groep 2-3 en een groep 3-4.  
Hierdoor krijgen de kinderen van groep 4 ook weer een gymles op donderdagmiddag.  
Alle groepen werken rondom thema's op hun eigen niveau.  
 
Team St. Martinus 
 

VOEDSELBANK; HELPT U MEE? 
Ook dit jaar helpen we de Voedselbank met het inzamelen van houdbaar eten en drinken (geen 
speelgoed!). De box staat vanaf 19 november in de gang bij de grote hal en zal 3 december weer 
door de Voedselbank worden opgehaald.   

Alvast bedankt voor uw hulp! 

 

 

 

 

 

 

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


GEZOCHT: CONTROLEPOSTEN VOOR HET VERKEERSEXAMEN 

De kinderen van groep 7 van alle basisscholen in Valkenswaard leggen in de maand april het 
verkeersexamen af. Op donderdag 2 april 2020 is het landelijke theorie-examen op school en op 
DINSDAG 14 APRIL 2020 fietsen bijna 300 kinderen de 
route van het praktijkexamen vanaf de Markt.  
  
Praktisch verkeersexamen  
De organisatie van dit examen ligt bij de scholen en ook 
voor een belangrijk deel bij de Afdeling Valkenswaard van 
Veilig Verkeer Nederland (VVN).   
Enkele tientallen vrijwilligers zijn ieder jaar druk in de weer 
om met name het praktijkexamen vlot en soepel te laten verlopen.   
Deze herkenbare controleposten van het verkeersexamen noteren de gedragingen van de 
kinderen. Tegenwoordig met behulp van een Controlepost-App, met het doel de deelnemers het 
felbegeerde verkeersdiploma te  laten behalen.   
  
Nieuw: app voor controleposten  
Er is voortaan een app beschikbaar voor tablet of smartphone waarmee de prestaties van de 
kinderen beoordeeld kunnen worden.   
Een fors aantal van onze vrijwilligers heeft de senioren-leeftijd (ruimschoots) bereikt. Zij zijn niet 
allemaal even bedreven in het omgaan met deze nieuwe communicatiemiddelen.   
  
Daarom is VVN op zoek naar u als ouder van kinderen op de basisschool. Kom daarom VVN een 
dag meehelpen als digitale controlepost.   
U maakt daarmee mogelijk dat het verkeersexamen in Valkenswaard met de toekomst meegaat 
en zodoende kan blijven plaatsvinden.   
  
Tenslotte  
Wij zoeken dus: Controleposten verkeersexamen   
* Dinsdag 14 APRIL van 08.00 tot 16.00 uur (incl. lunch en koffie/thee).  
Vooraf wordt een korte instructie gegeven met uitleg over de Controlepost-App en waarop gelet 
wordt bij het Verkeersexamen (op dinsdagavond 7 april a.s., 19.00 uur in De Hofnar.   
  
Heeft u vragen? Ga naar de leerkracht van groep 7 of rechtstreeks bij:  
Veilig Verkeer Nederland afdeling Valkenswaard  
Hans Brekelmans  
Telefoon 040 2015161   
jambrekelmans@onsbrabantnet.nl  
  
Wij rekenen op u!  
   

INFORMATIEAVOND HEILIG VORMSEL 
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Voor leerlingen en ouders van groep 7 en 8 van alle basisscholen wordt er een informatieavond 
gehouden met betrekking tot het Heilig Vormsel, wat tegenwoordig om het jaar in de 
Nikolaaskerk te Valkenswaard plaatsvindt. Aan het eind van de basisschool moeten er 
verschillende keuzes gemaakt worden, o.a. welke school gekozen wordt. Ook mag je er als 
groep 7 en 8 leerling dit jaar voor kiezen of je wel of niet gevormd wilt worden.  
Hebben jij en je ouders/verzorgers hier al over nagedacht? 
 
De parochie wil je daar graag bij helpen, tijdens de informatieavond wordt er uitgelegd wat het 
sacrament van het Heilig Vormsel en de voorbereidingen daarop inhouden. 
Jullie (ouders/verzorgers en kinderen) zijn van harte welkom op de informatieavond op dinsdag 
19 november 2019 in de pastorie van de Heilige Nicolaaskerk aan de Markt in Valkenswaard. Om 
19:00 uur voor de leerlingen van de scholen de Grasspriet, de Pionier, Schepelweyen en 
Belhamel.  20.00 uur voor leerlingen van de scholen: de Smelen, Dorenhagen, Windroos, het 
Smelleken, Agnetendal en Sint Martinus. 
 
Op deze info avond willen wij proberen om voor jou de keuze te vereenvoudigen. Tijdens de 
bijeenkomst van ± 1 uur wordt het een en ander over de voorbereidingen en over het Heilig Vormsel 
zelf verteld. De vormselviering is gepland voor zondag 31 mei 2020. Op de info avond ontvang je 
een informatieboekje met belangrijke data en telefoonnummers. Je hoeft deze avond nog niets te 
beslissen, dat kan later ook nog. 
 
Heb je interesse, maar ben je voor deze avond verhinderd, laat het ons dan even weten! 
 
Graag tot ziens, 
De Vormselstuurgroep 
 
Contact: Annelies van Doormalen, tel. 040-2044777 
e-mail: familievandoormalen@upcmail.nl 
 

 


