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NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
De Sint is in het land! 
Het is volop te zien en te horen, ook in onze kleutergroepen. Wat wordt er heerlijk gespeeld (en 
gewerkt) rondom dit thema. Sinterklaastijd is de periode waarin de kinderen  

 zeer gemotiveerd zijn te tekenen. 
 zich verkleden als Sint, Piet, Paard en zich direct ook zo gedragen. 
 hele verhalen vertellen over hun ontmoeting met sint/piet, schoen zetten 
 bezig zijn met letters mn. van hun eigen naam 
 volop rijmen 
 zingen dat het een lieve lust is 

Kortom, een heerlijke periode! 
 
Heeft u het al gehoord? 
Ozosnel en de Paardenpiet hebben van de 
week geschuild in de stal... Ze hebben een 
zak achtergelaten met cadeautjes en enkele 
mooie bekers die Ozosnel gewonnen heeft. 
 
Ozosnel kan goed op de daken lopen; is 
heel snel; kan goed springen; is sterk, hij 
kan de sint dragen; kan goed in het donker 
lopen....... 
Uhmmmm waar is uw kind goed in??? 
Verdienen hij/zij ook een beker, medaille of 
rozet??? Heb het er samen maar eens over. 
 
Wat gaan we nog beleven???? 
 
Groetjes, de kleuterjuffen 



NIEUWS UIT DE GROEP 3 
Wat werken ze toch hard in groep 3. We hebben bijna alle letters al aangeboden en ook met 
rekenen gaat het super goed. Sinds vorige week hebben alle kinderen een eigen chromebook 
met koptelefoon. Super blij zijn alle kinderen hiermee. Zo kunnen ze na het werken in de 
werkboeken ook leuk verdieping vinden op het chromebook. 
Natuurlijk besteden we in groep 3 ook volop aandacht aan sinterklaas. Iedere dag onder het eten 
en drinken kijken we het sinterklaasjournaal nog even. Ook hebben we een leuk 
sinterklaasboekje gemaakt met  reken- en taalopdrachten. Volgende week woensdag bakken we 
met alle onderbouwgroepen weer heerlijke pepernoten voor de hele school. Altijd erg gezellig. 
Fijn ook dat zoveel ouders de bakpieten voor ons zijn.  
Een heerlijke maar ook spannende tijd altijd weer voor de kinderen. 
 
Heb je vragen ergens over als ouder loop dan gerust even binnen na schooltijd. 
 
Groetjes, juf Ine en juf Jenny 
 

NIEUWS UIT DE GROEP 4 
De sint is weer in het land en dat hebben we gemerkt in de klas! We hebben al een stal gemaakt 
voor Ozosnel, zodat hij langs kan komen met de sint en pieten. Deze week is Malle pietje al 
geweest. Hij heeft pepernoten achter gelaten en een zak met cadeautjes. Helaas kwamen we er 
achter dat het fopcadeautjes waren... De kinderen kwamen op het idee om ook een fopcadeautje 
te maken voor Malle pietje. Eens kijken of hij dat ook leuk vindt! 
De kinderen hebben een contract getekend waar regels in staan over de omgang met de 
Chromebooks. We zien nu dat de kinderen steeds serieuzer en verstandiger hiermee werken. 
We zijn inmiddels op weg met de 2de ronde spreekbeurten. Echt heel leuk om te zien hoe goed 
alle kinderen dit oppakken. Mochten er nog vragen zijn hierover, mail gerust. 
Er staat een poll op de Skozapp over de spreekbeurten. Zouden jullie die willen invullen? 
 
Groetjes, juf Jolanda en juf Tineke 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5 - 6 
Sinterklaas is weer in het land, dus staat ons weer een spannende, maar ook leuke tijd te 
wachten. Vorige week hebben we lootjes voor de surprise getrokken. De surprises mogen vanaf 
maandag 2 december mee naar school.   
  
Gisteren is juf Manon al bij ons in de groep geweest om even kennis te maken. We hebben met 
de hele klas een leuk kennismakingsspel gedaan. Daarna is er natuurlijk ook nog hard gewerkt, 
want met 2 juffen in de klas hadden we extra veel hulp!  
  
Vorige week hebben alle kinderen een contract ondertekend omtrent het werken met 
de Chromebook. Door het ondertekenen van dit contract verklaren de kinderen om goed en 
zorgvuldig om te gaan met dit materiaal. De kinderen kunnen jullie vast meer vertellen over de 
regels die hiervoor van toepassing zijn.  
  
De afgelopen week en de komende periode staat de Vreedzame School in het teken van 
conflicten/ruzies en het oplossen hiervan. We besteden hierbij aandacht aan ons eigen gedrag 
en gevoel en dat van een ander.  
  
Even een kleine reminder; bij rekenen komen de tafeltjes nog steeds elke dag terug. Ook wordt 
de moeilijkheidsgraad hiervan stapje voor stapje hoger vanwege de deelsommen en grotere 
keersommen. Het is een aanrader om dit thuis af en toe eens terug te pakken!  



NIEUWS UIT DE GROEPEN 7 - 8 
De CITO toetsen voor groep 8 zijn afgelopen. Dinsdagavond 26 november zullen wij 
adviesgesprekken voeren voor groep 8. Nog niet ingeschreven? Het inschrijfformulier hangt op 
het bord in de hal van school.   
 
Vorige week hebben de kinderen de nieuwe Chromebooks in gebruik genomen. Wij hebben 
samen met de kinderen nu duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik op school en hebben 
hiervoor een contract gemaakt.   
 
Huiswerk gaat vanaf volgende week veranderen. De kinderen krijgen voortaan niet de grote map 
mee naar huis, maar gaan werken met kleine hoesjes waar het huiswerk beter in kan. Daarnaast 
gaan wij de grote map in de klas gebruiken om ervoor te zorgen dat de kinderen beter leren 
plannen. Tevens kunnen de kinderen de spullen beter organiseren. Dit zorgt voor meer structuur 
bij het werk en kan in de toekomst helpen bij het leren plannen van huiswerk. Daarnaast leren ze 
beter omgaan met hun spullen. Denk bijvoorbeeld aan de leerbladen van Engels of 
woordenschat.   
Het huiswerk wat vrijdag op papier meegaat zal voortaan op woensdag af moeten zijn. Wij 
merken op school dat dinsdagmiddag een drukke middag is. Het lukt dan niet altijd om het 
huiswerk te checken. Wij vinden het belangrijk dat het huiswerk op school nagekeken kan 
worden anders heeft huiswerk geen zin.   
 
Wij werken sinds kort weer met leren leren monsters. Je kunt aan je kind vragen wat wij met de 
monsters doen. De aankomende twee weken zullen wij bezig zijn met Empa en Thie en Sam en 
Sterk.   
 
Groetjes, meester Benjamin en juf Jolanda  
 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 

PARKEREN 

Beste ouders, verzorgers,  
  
Het weer begint te veranderen; het wordt kouder en natter. Voor 
veel ouders en oppassers reden genoeg om de kinderen met de 
auto naar school te brengen. Onze school groeit ook nog steeds en 
dat samen zorgt ervoor dat er vooral 's ochtends met het 
wegbrengen heel veel verkeersbewegingen plaatsvinden vlak voor 
school.   
 

Om alle kinderen de kans te geven om veilig op school aan te 
komen, willen we u vriendelijk maar dringend verzoeken om niet met de auto op de drempel voor 
school te gaan staan om uw  kind(eren) uit te laten stappen. Dit belemmert het zicht voor 
anderen en geeft onwenselijke situaties, vooral als er ook tegenliggers aankomen.  
Er zijn in de straat voldoende parkeergelegenheden waar kinderen uit kunnen stappen of waar 
de auto even geparkeerd kan worden. Een andere mogelijkheid is ook nog het Martinusplein.  
  
Hartelijk dank alvast voor uw medewerking!  Namens MR en team.  

https://www.martinusdommelen.nl/kalender/
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=N52Zfkx2&id=DEDB1144EE80C9D0C3EF1182321AD2E1C65B1B4E&thid=OIP.N52Zfkx2yXPY2x_zQIgmRAHaHa&mediaurl=https://st.depositphotos.com/1718265/2991/v/950/depositphotos_29918717-stock-illustration-school-sign-roadsign-with-warning.jpg&exph=1024&expw=1024&q=LET+OP+school&simid=608025505602666905&selectedIndex=96


EVEN VOORSTELLEN 

Beste ouders en verzorgers,  
 
Mijn naam is Manon Franken, 19 jaar en wonend in Waalre. 
Na vorig jaar te zijn geslaagd voor de opleiding 
onderwijsassistent mag ik met heel veel trots zeggen dat ik 
binnenkort werkzaam ben op basisschool Sint Martinus.  
Ik zal vooral te vinden zijn in groep 5/6. 
 
Ik kijk er zeer naar uit om te beginnen en ik hoop er een 
gezellig schooljaar van te maken. 
 
Als u vragen heeft kunt u altijd bij mij terecht. 
Hopelijk tot snel!  
   
Met vriendelijke groet, 
 
Manon Franken 
 

CONTINUROOSTER 

Beste ouders, verzorgers,  
   
Het duurt nog even maar op donderdag 19 
december aanstaande vieren wij Kerstmis op de 
Martinusschool. Alle kinderen zijn die dag van 8.30 uur tot 
14.15 uur op school.   
We hanteren die dag dus een continurooster. Verdere 
informatie over deze dag volgt nog.  
Geef dit als ouder ook op tijd door aan evt. de BSO.  
   
Team St. Martinusschool  
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