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NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2 A & B 
Wat was het weer leuk deze sinterklaasperiode! 
Wat hebben we genoten van de verhalen in het Sinterklaasjournaal van Ozosnel en Piet 
Smeerpoets, van het werken in de kamer van de Sint, in de stal voor Ozosnel en bij het maken 
van de fopcadeautjes, van het pepernoten bakken, van de leuke sinterklaasspelletjes die we 
gespeeld hebben en natuurlijk van het fijne sinterklaasfeest vandaag met Sint en de Pieten op 
onze school!  
 
Nu de Sint weer naar warmere oorden is vertrokken gaan wij werken rondom het thema Kerst. 
Het feest van licht, vrede en saamhorigheid. 
We hopen er samen weer een fijne sfeervolle periode van te maken. 
Op donderdag 19 december vieren we het kerstfeest met alle kinderen van de school, middels 
een gezamenlijke kerstlunch. 
 
Ruildag: juf Carola werkt op maandag 16 december in groep 1-2a en juf Marloes op een 
donderdag (datum volgt later). 
 
Groetjes, de kleuterjuffen 
 

NIEUWS UIT DE GROEP 3 
Wat is het ontzettend gezellig; de sinterklaastijd. Er is veel gespeeld in de het stalletje van 
Ozozsnel. Juf Marit (stagiaire vanuit Were Di) had veel echte paardenspullen meegenomen 
waarmee we mochten spelen. Het bezoek van de Sint was superleuk! 
Natuurlijk hebben we ook nog heel hard gewerkt. Bijna alle letters zijn nu aangeboden, alleen 
de f, nk, ng, sch en ch komen nog aan bod  in kern 7. Het schrijven van woordjes gaat super. 
Wij zijn heel trots op de kinderen van groep 3!  
Bij rekenen zijn we bezig met de getallenlijn tot 50. Het juist schrijven van de getallen is soms 
nog moeilijk. (waarom doen we dat ook niet gewoon zoals het in het Engels gaat.....) daarnaast 
oefenen we flink met het automatiseren van de plus- en minsommen tot 10; of zelfs 20. De 
kinderen kunnen inmiddels  inloggen op www.tempotoets.nl zodat ze ook kunnen zien wat hun 

http://www.tempotoets.nl/


scores zijn. Ze vinden dit erg leuk en willen graag hun score verbeteren. Want dan ben je 
Growy!  
 
Groetjes van Jenny en Ine 
 

NIEUWS UIT DE GROEP 4 
We hebben genoten van de sint drukte. We hebben lekker elke dag het sinterklaasjournaal 
gekeken en de kinderen hebben erg meegeleefd. Nu op naar kerst! 
Deze week zijn we begonnen met keersommen. De bedoeling is dat de kinderen aan het eind 
van groep 4 alle tafels van 1 t/m 10 kennen. 
In de maand november hebben we in het kader van de leesbevordering en het leesplezier 
kilometerlezen gedaan. De kinderen hebben elke bladzijde die ze gelezen hebben gekleurd op 
een meetlint. Zo hebben we kunnen zien hoeveel meter de kinderen in november gelezen 
hebben. De meetlinten zijn inmiddels mee naar huis genomen. We hebben voor december een 
nieuwe opdracht gekozen. We maken een tipboek voor de klas. Als de kinderen een boek 
gelezen hebben, maken ze daarvoor een promotieblad voor in het tipboek. Door in dit tipboek 
te kijken, kunnen kinderen een keuze maken om een boek te lezen op basis van de ervaringen 
van andere kinderen. We hebben al een aantal spreekbeurten gezien. Het is fantastisch om te 
zien hoe enthousiast de kinderen aan hun presentatie werken. In korte tijd leren ze allerlei 
nieuwe vaardigheden voor het werken met het Chromebook. 
 
Groetjes, juf Jolanda en juf Tineke 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5 - 6 
Wat hebben we een gezellige dag gehad vandaag! Alle kinderen hebben hard gewerkt aan de 
surprises en dat werd zeer gewaardeerd. Er zijn leuke en creatieve knutselwerken en gedichten 
gemaakt, complimenten daarvoor! 
 
Een tijdje terug zijn we in de klas gestart met ‘Mindset’. Dit zal structureel op het rooster 
terugkomen in allerlei vormen. Op deze manier leren we meer over onze eigen hersenen, maar 
ook over het veranderen van bepaalde (negatievere) gedachtes. 
Afgelopen maandag zijn we in het kader van Mindset al aan de slag geweest met het 
benoemen van elkaars kwaliteiten middels de kwaliteitenbloem. In de skozapp kunnen jullie 
enkele foto’s vinden van deze activiteit. 
 
Ook hebben we maandag middels de ‘Social Shuffle’ weer nieuwe plekken gekregen, zo leert 
iedereen elkaar nóg beter kennen. 
 
In de volgende 2 weken staan nog een aantal methodetoetsen gepland.  
Wat fijn dat er zoveel kinderen thuis actief oefenen met de tafeltjes, we merken echt 
vooruitgang!  
Ook de volgende sites zijn een aanrader voor het extra oefenen met rekenen: 
www.tempotoets.nl 
www.redactiesommen.nl  
 
Groetjes, Juf Manon en juf Linda 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7 - 8 
De laatste weken van het schooljaar zijn aangebroken in groep 7/8. Om het jaar 2019 goed te 
kunnen afsluiten wil ik beginnen met positieve woorden voor de klas. De kinderen hebben de 

http://www.tempotoets.nl/
http://www.redactiesommen.nl/


eerste periode van het schooljaar hard gewerkt. Het was voor iedereen in het begin erg 
wennen met een nieuwe meester met andere regels.  
Wij hebben goede stappen gemaakt. Het leerproces gaat steeds meer omhoog en ook de 
planning en structuur. In het begin kregen wij vaak te horen: “meester, ik kan dit niet”, “juf, ik 
snap dit niet”. Maar sinds kort zie je een verandering: “Ik ga het eerst zelf proberen voordat ik  
naar de meester/juf ga”. Laten we 2019 op een mooie manier afsluiten zodat we in 2020 weer 
nieuwe en mooie resultaten kunnen neerzetten.   
 
Engels 
Vorige week is er een engels toets geweest in groep 7/8. De resultaten van deze toets vielen 
ons erg tegen. De meerderheid van de klas had niet geoefend voor de toets. Wij hopen dat dit 
een goede les is geweest voor de kinderen. De volgende keer verwachten we dan ook van de 
kinderen dat er beter geoefend gaat worden.  
 
Planning en structuur 
De kinderen hebben vanaf deze week een nieuwe beste vriend in de klas. Wil je daar meer 
over weten, vraag het gerust aan de kinderen! 
 
Huiswerk 
Deze week zullen de kinderen op donderdag het huiswerk mee krijgen. Dit omdat we deze 
week op vrijdag geen les hebben. De kinderen kunnen zelf goed vertellen wat er anders moet. 
 
Sinterklaas 
Sinterklaas en zijn pieten willen de kinderen van groep 7/8 bedanken voor het maken van de 
cadeaus. Ze vonden dat er mooie en unieke producten zijn gemaakt.    
 
Groetjes, meester Benjamin en juf Jolanda 
 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 
 

KNUTSELMATERIALEN 

De OR is volop bezig met het opruimen van de zolder op school. Op dit moment hebben we 
nog heel veel materialen voorradig t.b.v. handvaardigheid (wc-rolletjes, doosjes e.d.). Daarom 
aan u het vriendelijk verzoek voorlopig geen knutselmaterialen meer aan te leveren. Mochten 
we nog iets nodig hebben, dan zullen wij dit zeker vragen. Alvast bedankt!  
 

SCHOONMAAK SCHOOL 

Beste ouders/verzorgers,  
  
Na een (verplicht) aanbestedingstraject is er sinds de zomervakantie een nieuwe partij 
gecontracteerd voor de schoonmaak van scholen. Met de overstap naar een nieuwe partij zijn 
er een aantal zaken gewijzigd: de kwaliteitseisen zijn gelijk gebleven, de manier waarop 
gewerkt wordt is gewijzigd. Er is afgesproken dat er resultaatgericht schoongemaakt wordt in 
plaats van schoonmaken op basis van een vooraf vastgesteld aantal uren. 
Omdat chloor wettelijk niet meer gebruikt mag worden, wordt er schoongemaakt 
met biologische schoonmaakmiddelen.  

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


Het is logisch dat in het begin van een dergelijke omschakeling enige aanlooptijd nodig is om 
alles goed te laten verlopen. Tussen SKOzoK en de partij die schoonmaakt heeft er daarom 
vanaf het begintraject veelvuldig overleg plaatsgevonden. Toch hebben wij moeten constateren 
dat op sommige scholen de kwaliteit van de schoonmaak niet is zoals die moet zijn. Wij 
snappen dat ouders hier ook tegenaan lopen. Via dit bericht brengen wij jullie daarom op de 
hoogte van de zaken die ondernomen zijn om ervoor te zorgen dat het schoonmaakresultaat op 
alle scholen structureel op orde komt.  
  
Overleg met het bedrijf dat schoonmaakt heeft tot een aantal acties geleid. Zo is de 
klachtenregistratie en de benodigde actie naar aanleiding hiervan verbeterd. Ook zijn er 
onafhankelijke metingen uitgevoerd. Verder heeft het bedrijf met personeelsproblemen te 
maken. Dit ontslaat hen echter niet van hun verplichtingen om te zorgen voor een goede 
schoonmaak.  
  
Naar aanleiding van de vele klachten heeft er recentelijk een indringend gesprek tussen het 
College van Bestuur en het schoonmaakbedrijf plaatsgevonden. Daarin is afgesproken dat 
uiterlijk 1 februari 2020 het schoonmaakresultaat op alle scholen structureel op orde moet zijn.   
 

OPROEP: MEEPRATEN HERINDELING BERGSTRAAT 

Beste ouders, verzorgers, 
 
Het zal u vast niet zijn ontgaan dat er inmiddels is begonnen met de voorbereidingen van de 
aanleg van de nieuwe N69: de Westparallel. 
Deze nieuwe verbindingsweg gaat een flinke impact hebben op de doorgaande wegen van 
Dommelen-Zuid, waaronder ook de Bergstraat. 
Hierdoor zijn er door de gemeente Valkenswaard een aantal bewoners-werkgroepen in het 
leven geroepen die meedenken over de herinrichting van deze wegen. Namens onze school is 
Jacomien Vromans (MR-lid) ook aangeschoven bij gesprekken over de herindeling van de 
Bergstraat. 
 
Buiten deze werkgroepen om, heeft de gemeente Valkenswaard een website in het leven 
geroepen waarop alles terug te vinden is over dit project en de tot nu toe ingebrachte ideeën. 
Daarbuiten wordt IEDEREEN uitgenodigd om ideeën in te brengen want op dit moment is er 
nog geen definitieve herindeling vastgesteld!  
 
Aangezien de Bergstraat voor ons als school én de veiligheid van onze kinderen enorm 
belangrijk is, willen we ook jullie oproepen om mee te denken en ideeën aan te dragen. 
Neem eens een kijkje op deze website en laat van je horen! 
www.dommelenzuid-inbeeld.nl. 
Wil je liever via Jacomien ideeën aandragen of heb je vragen, dan kan dat 
via royal10.jv@gmail.com of 06-11298161. 
Graag voor 15 december indienen a.s. aangezien in januari 2020 de laatste bijeenkomst 
gepland staat en de gemeente de tijd nodig heeft om alle gegevens te verwerken. 
 
Laat van je horen, dit is je kans!!  
 

UITNODIGING KERSTVIERING 

De werkgroep gezinsviering van de Martinuskerk nodigt de leerlingen van de basisscholen  
(en vooral de aanstaande communicanten),  
ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en verder iedereen die wil komen, uit om  
 

http://www.dommelenzuid-inbeeld.nl/
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DINSDAG 24 DECEMBER OM 17.00 UUR 
 
naar de gezinsviering in de Kerk H. Martinus te komen. 
Tijdens deze viering kunt u luisteren naar het kerstverhaal  
dat door de kinderen zal worden verteld en uitgebeeld  
en kan iedereen meezingen met de kerstliederen.  
 
Alle aanwezige kinderen worden gedurende het verhaal in 
groepjes naar voren gevraagd. 
De groepjes vormen de hoofdrolspelers. 
Zo zijn er Maria’s, Jozef(sen), Engelen, Herders, Schapen en 
Koningen.  
Elk kind krijgt bij binnenkomst een kaartje met de naam van een groepje. 
Kom je verkleed als één van bovengenoemde hoofdrolspelers dan  
word je natuurlijk bij dat groepje ingedeeld. 
Alle Maria’s, Engelen, Herders enz. zijn Van Harte Welkom. 
Blijven zitten bij papa, mama en/of grootouders mag natuurlijk ook. 
 
Tot ziens in de kerk. 
Werkgroep gezinsviering, Kerk H. Martinus, Dommelen 

NIEUWS VANUIT BIBLIOTHEEK DE KEMPEN 

Sinterklaas en kerst voorlezen  
Zin in een leuk, spannend of grappig verhaal? Kom naar het 
Sinterklaas of Kerst voorlezen in de bieb. Liever thuis? Neem een kijkje 
bij onze sinterklaasboeken of kerstboeken in de online catalogus op 
www.bibliotheekdekempen.nl/catalogus. Dit jaar hebben we ook een 
uniek sinterklaasverhaal van lokale bodem, je vindt deze op onze 
website onder het menu ‘actueel - nieuws’.   
 
Programmeren met robots, ontdekken met de Little Bits en 3D 
printen  
Ken je het DigiBiebLab van Bibliotheek De Kempen al? Hier valt voor kinderen van alles te 
leren, doen en ontdekken. Met robot Dash leren kinderen programmeren en met Little Bits, 
kleine elektronische onderdeeltjes, maken kinderen allerlei uitvindingen. Ook is er een 
tweedelige workshop 3D printen. Hier leren ze een ontwerp van bijvoorbeeld hun eigen 
ruimtevaartschip of fantasiedier maken en printen. De workshops worden gegeven in 
verschillende vestigingen van Bibliotheek De Kempen. Kijk in de agenda op 
www.bibliotheekdekempen.nl, onder het menu ‘actueel - agenda’.   
 
Online oefenen voor school  

Met Junior Einstein kunnen kinderen online oefenen voor alle vakken van de basisschool. 

Bijvoorbeeld voor Begrijpend lezen, Topo en Rekenen. Log in met je Bibliotheekaccount en je 

krijgt gratis toegang tot alle oefeningen. Tijd voor een werkstuk? Kijk op https://6-

9.jeugdbibliotheek.nl/ en klik rechts onderaan de pagina op ‘Naar Junior Einstein’. 

Ouder en Kind Quiz Mediawijsheid 
In November is het Week van de Mediawijsheid. De Ouder & Kind Media-Quiz is gelanceerd ter 
ere van deze week. In deze Ouder & Kind Media-Quiz krijgen jullie 10 vragen voorgeschoteld 
om (sociale) media binnen het gezin beter bespreekbaar te maken. Speel de quiz, leer van 
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elkaars antwoorden en kies daarna een challenge die het beste past bij jullie gezin. Kijk op 
www.mediawijsheid.nl/ouderkindquiz 

WAAR WAS JE? 

Binnenkort genieten de kinderen van hun welverdiende vakantie. 
Jammer genoeg laten ouders soms hun kind(eren), zonder toestemming van de 
schooldirectie, verzuimen om eerder op vakantie te gaan of later terug te komen van de 
vakantie (dus onder schooltijd). De directie van de school is verplicht hiervan melding te doen 
bij de leerplichtambtenaar en deze zal steekproefsgewijs hierop controleren. Wanneer blijkt dat 
uw kind ongeoorloofd heeft verzuimd, zal de leerplichtambtenaar een officiële waarschuwing 
geven en/of een proces-verbaal opmaken. Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete 
van €100,- per kind per dag of dagdeel op. Indien er eerder een proces-verbaal voor luxe 
verzuim is opgemaakt, zullen de ouders gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen. 
 
Overigens geldt bovenstaand ook wanneer u uw kind(eren) gedurende het schooljaar zonder 
toestemming van de directie laat verzuimen. Zie hiervoor onze regels voor verlof op onze 
website 
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