April 2018

Beste ouders / verzorgers en kinderen,
Voor jullie ligt de Nieuwsflits van de maand April. Zoals jullie van ons gewend zijn, verschijnt
er meestal in de week voorafgaand aan een vakantie een Nieuwsflits.
Deze Nieuwsflits ziet er echter iets anders uit dan alle voorgaande Nieuwsflitsen. We
hebben als experiment gekozen voor een nieuwe, andere opzet van onze Nieuwsflits. Alle
groepen van de basisschool, de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de BSO hebben een
bijdrage geleverd en deze bijdragen zijn terug te vinden in deze Nieuwsflits. Wij wensen
jullie alvast heel veel leesplezier!
Deze week vinden in het kader van de Koningsspelen de sportdagen voor de diverse groepen
van de basisscholen in Beek plaats. Vandaag (woensdag) zijn de groepen 1 t/m 4 van alle
Beekse scholen aan de beurt, morgen (donderdag) vindt de sportdag plaats voor de groepen 5
t/m 7 en vrijdag zullen de groepen 8 gaan sporten. Wij willen de gemeente Beek (NJoy)
alweer bedanken voor de organisatie van deze sportdagen! Omdat de sportdagen op
verschillende dagen worden gehouden, doet onze school, evenals als vorig schooljaar, niet mee
aan het Koningsontbijt op vrijdag 20 april a.s.
Vrijdag 20 april a.s. is de laatste schooldag voor de meivakantie (voor de ‘groep 1 kinderen’
van de basisschool is donderdag 19 april a.s. al de laatste schooldag). De basisschool en
peuterspeelzaal hebben daarna vakantie van 21 april a.s. t/m 6 mei a.s. De BSO en het
kinderdagverblijf zijn tijdens de meivakantie uiteraard gewoon geopend (m.u.v. feestdagen).
Maandag 7 mei a.s. start de peuterspeelzaal en de school weer, voor de laatste periode tot
aan de zomervakantie. Op 10 en 11 mei a.s. hebben de kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart en op 21
mei a.s. hebben de kinderen ook vrij i.v.m. Pinksteren.
Op dit moment zijn we op de basisschool druk aan de slag met de voorbereidingen voor het
nieuwe schooljaar. Uiteraard worden jullie nog geïnformeerd over de schoolorganisatie voor
volgend schooljaar en zullen jullie ook voor de start van het nieuwe schooljaar weer een
actuele schoolkalender van ons ontvangen met daarin alle relevante informatie.
Wij wensen iedereen alvast een hele fijne meivakantie toe! Geniet ervan!
Met vriendelijke groet,
Team basisschool Sint Martinus, Peuterspeelzaal ‘Eigenwijs’,
Kinderdagverblijf ‘Ubbeltje’ en BSO ‘Abeltje’.

Groep 1-2 A
Instroomgroep
Op een ochtend deden we van alles. Kijk
maar!

We gingen in de goede volgorde staan.
Hoe groeit een kikker?
Wat is er eerst, en dan? We staan al bijna
goed.

Het is ook leuk om de Bee-Bot de goede
weg te laten volgen. Hier moesten we echt
even heel hard over nadenken. Hoeveel
stappen vooruit? En wanneer draaien enz.
Het is lachen als hij fout gaat.

We vinden het ook leuk om samen een huis
te bouwen. We kunnen al goed metselen.
Ook hebben we iedere woensdag en
donderdagochtend juf Magd in de groep
als nieuwe extra hulp en daar zijn we blij
mee.

Afgelopen periode hebben de kinderen uit
groep 1-2a hard gewerkt aan het anker
gezondheid. Er werd gewerkt over ziek zijn en
beter worden, over dokters, apotheken en het
ziekenhuis. Pompom had zich heel erg pijn
gedaan, maar gelukkig konden de kinderen hem
nu goed verbinden!
De kinderen vertelden dat ze thuis ook
allemaal zieke knuffels en poppen hadden.
Gelukkig konden deze allemaal terecht in het
berenspreekuur, dat speciaal voor alle zieken
werd georganiseerd in onze clusterruimte. De
kinderen vertelden aan de dokter wat er aan
de hand was met hun knuffel of pop. Daarna
werden spuitjes gezet, verband gedraaid en
pleisters geplakt. Heel wat knuffels hadden
ook nog medicijnen nodig. Er waren pilletjes
voor hoofdpijn, misselijkheid en nog veel
andere dingen. Na de behandeling en/of het
gebruik van de medicijnen knapten ze allemaal
gelukkig weer op!
Op dit moment werken we aan het anker lente,
vooral aan het werken over de tuin, het zaaien
van zaden en het groeien van planten. Er zijn al
heel wat zaadjes gezaaid in de klas. De
kinderen vinden het elke dag weer spannend
om te kijken of er al iets gegroeid is. We zijn
allemaal heel benieuwd wat er uit al die
zaadjes gaat komen, spannend!
Tot slot willen we nog even kort iets vertellen
over het paasontbijt en het circuit dat daarop
volgde. De kinderen hebben allemaal heerlijk
gesmuld van hun lekkere paasontbijt en zijn
vervolgens de hele ochtend druk in de weer
geweest met het spellencircuit. Zo hebben ze
het gouden ei gezocht, paashaas oren
geknutseld en een spellencircuit gespeeld in de
speelzaal. Ook hebben ze een stukje film
gekeken en een mooie kleurplaat gekleurd. Als
kers op de taart konden zij zich ook nog eens
laten schminken als échte paashaas.
Wat hebben de kinderen (en wij) er van
genoten!

Groep 1-2 B
Lente in groep 1-2 b
De afgelopen weken zijn wij in groep 1-2 b
druk bezig geweest met zaaien en planten.
Tuinkers, tomaatjes, basilicum en
zomerbloemen werden gezaaid. Uitvoerig
hebben we gepraat over de verzorging en de
groei van de planten.
De nieuwsgierigheid van de kinderen werd
hierdoor enorm gewekt. Uiteraard zult u thuis
hierover het een en ander gehoord hebben. De
plantjes op school worden verzorgd door de
kinderen en wanneer ze groot genoeg zijn
zullen de kinderen deze mee naar huis
brengen. Thuis kunnen ze dan in de volle grond
geplant worden.
Om het werken in de tuin nog gezelliger te
maken volgt hieronder ons lente versje:
Ik voel kriebels in mijn benen,
In mijn voeten in mijn tenen.
Ik voel kriebels in mijn buik,
Omdat ik lentebloem ruik.
Ik voel kriebels in mijn billen,
Ik moet fluiten ik moet gillen.
Ik voel kriebels overal
Van top tot teen, ik lijk wel mal.
Ik roep van een, twee…..
Het is lente, jippie jee!
Alvast veel plezier,
Groetjes, juf Marga

Groep 3
In groep 3 werken we heel hard om
het leestempo te verhogen. Alle
letters zijn inmiddels aangeboden en
beheerst. Nu ligt de aandacht dus
vooral op het leestempo, zonder de
leesnauwkeurigheid te verwaarlozen.
Om de vooruitgang voor de kinderen
een beetje zichtbaar te maken, laten
we dat zien op het doelenbord met
een grafiek. Daarop geven we aan
hoeveel woordjes er gemiddeld in
één minuut worden gelezen en
stellen we een doel voor de volgende
kern. Voor de kinderen is dit een
stimulans om de grafiek te doen
groeien.

Groep 6
Wist u dat....?
- Wij een hele leuke en gezellige klas zijn?
- Wij in groep 6 een betoog hebben gehouden
voor de school en de burgermeester? Dit
betoog ging over het scheiden van afval op
school.
- Wij in groep 6 de eerste boekbespreking
houden?
- Wij in groep 6 ons eerste werkstuk maken?
- Wij in groep 6, tijdens de computerles, een
Microsoft Office Word cursus krijgen van
onze juf?
- Wij in groep 6 laptops hebben en werken
met het programma Rekentuin?
- Wij soms film mogen kijken in groep 6 als
beloning?
- Wij de stoeltjesdans doen om te kijken met
wie je goed kunt samenwerken?
- Wij dit schooljaar naar Fun Valley gaan op
schoolreis?
- Wij voor 5 duimpjes (PBS beloning) zelf een
gymles mogen voorbereiden en geven.
- Sommige kinderen in een speciaal groepje
zitten om aan probleempjes in de klas te
werken?
- Wij een gedragsmeter in de klas hebben en
de juf ook een wasknijper heeft?
- Wij mogen meedenken over een teken- en of
knutselopdracht?
- Sommige kinderen met de juf Ralfi-lezen?

Groep 5
Groep 5 werkt met Ipads!
Sinds januari is groep 5 druk bezig
met het werken met Ipads.
We maken onze rekenles hierop, we
oefenen spelling hierop.
Nu zijn we bezig met een Imotionfilm waarbij we, door middel van
allemaal foto’s te maken, een filmpje
gaan maken. Als het ons goed lukt,
dan gaan we dit uitleggen bij de
kleuters!
Zodra onze filmpjes af zijn, laten we
het weten op Isy!
Wist u dat?
Kinderen thuis ook kunnen
inloggen bij Gynzy?
Kinderen hun les thuis
kunnen afmaken of extra
kunnen oefenen in de
werelden?
U thuis kunt kijken hoeveel
sterren uw kind voor een les
of toets heeft gehaald?
Dat kinderen het super
vinden als ze een kroontje
voor een les kunnen
verdienen?
- De kinderen heel goed
kunnen uitleggen hoe het
programma werkt?

Groep 4 en Groep 5
Groep 4 en 5 werken met circuits!
Sinds dit schooljaar werken groep 4 en 5 op donderdagmiddag samen in een circuit.
Hierin wordt techniek, knutselen en tekenen aangeboden. De kinderen zitten gemixt door elkaar.
Wat hebben we allemaal al gedaan?
Computers uit elkaar geschroefd….. iglo’s van suikerklontjes gebouwd…. bruggen van rietjes, stokjes
en papier gemaakt….
En uiteraard zijn we nu bezig met het moederdag-cadeau. Wat dat is, houden we nog even geheim


Groep 7
Verkeersexamen.
In groep 7 staat het verkeersexamen natuurlijk centraal in deze periode. Floor en Lynn vertellen hier
meer over:
Ik vond het heel fijn hoe we hadden geoefend met de juf. Vooral het verkeersspel buiten vond ik
leuk. Ik vond het leuk dat we verkeersexamen op de computer mochten doen want dan hoef je ook
niet zo lang te wachten op de uitslag en ik was superblij dat ik het had gehaald en ik vond het ook een
fijn boekje waarin we hadden geoefend want daar stonden ook alle verkeersborden in en het was ook
fijn dat we oefenexamens konden maken en ik heb ook veel zin in het fietsexamen.
Groetjes,
Floor
Hoi, Ik ben Lynn. Ik heb laatst het verkeersexamen gemaakt. Ik was best bang ervoor maar toen ik
het eenmaal aan het maken was, vond ik het best makkelijk. Wij waren een van de eerste die het
examen digitaal maakte. Dat vond ik best cool. Nou ja, dit was het dan denk ik.
O! WACHT!, nog een dingetje: Ik was geslaagd!!
Week van de Amateurkunst.
Onze groep neemt samen met de kinderen van groep 6 deel aan een 3-weekse cursus in het kader van
het WAK (Week van de Amateurkunst).
De eerste les hebben we 11 april jl. gehad en heeft ons inspiratie gegeven om middels korte
opdrachtjes kennis te maken met kunst en verschillende kunstvormen.
Aansluitend volgen 2 lessen waarin de leerlingen zelf kunst gaan ontwerpen en uitvoeren, in de
breedste zin van het woord. Leerlingen nemen kosteloos materiaal mee naar school en maken hiervan
een kunstwerk. Vervolgens wordt hiervan een tentoonstelling gemaakt en komt er een jury langs de
scholen. Deze jury selecteert drie kunstwerken. De geselecteerde kunstwerken van alle basisscholen
die meedoen, worden in oktober geëxposeerd. Hiervan ontvangt u tijdig bericht.
Met vriendelijke kunstgroet,
De juffen van groep 6 en 7

TSO
De Tussen Schoolse Opvang wordt op onze school verzorgd door een team van vrijwilligers. Zij zorgen
ervoor dat de kinderen die tussen de middag op school blijven de middagpauze op een leuke manier
kunnen invullen. Nadat de kinderen gegeten hebben, wordt er buiten gespeeld (bij slecht weer
binnen). Wij zijn heel trots op ons team dat de TSO verzorgt op onze school. Meer informatie over
de TSO vindt u in onze schoolkalender.
Ondanks dat het TSO-team een goede bezetting heeft, komt het wel eens voor dat iemand
verhinderd is en we op zoek zijn naar vervanging. Heeft u interesse om het TSO-team als vervanger
te komen versterken, dan kunt u contact opnemen met de coördinator: Mw. Bertien Zeijen, Tel. 0649745621. Bij interesse kunt u ook altijd een keertje komen kijken!
Het TSO-team wenst iedereen ook alvast een hele fijne meivakantie.

Groep 8
Paasviering 2018
Op vrijdag 29 maart was op school een paasviering. Door de hele school is er begonnen met een
paasontbijt. Daarvoor moesten jullie ook een ontbijt meenemen. Het was een hele gezellige
ochtend. Daarna was er variatie in de klassen. Wij deden spelletjes en keken een film. In de
kleuterklassen kwamen twee paashazen die eieren gingen verstoppen en de kinderen gingen ze
zoeken. Er was ook een eiertikwetstrijd gehouden door de hele school. Mano uit groep 8 was de
winnaar. Om 12:00 was de school uit.
Geschreven door: Julian
De musical van groep 8
Groep 8 gaat een spannende maar vooral leuke musical opvoeren dit jaar. We hebben uit
verschillende musicals kunnen kiezen en hebben natuurlijk de leukste gekozen. De liedjes zijn
geluisterd, de rollen verdeeld en de tekst gelezen. Na de meivakantie gaan we werken aan het
decor.
Er is ook al een checklist voor ons uit groep 8 voor de nodige spullen. We zingen 10 liedjes en er
zijn 8 solo’s. We zoeken nog hulp-papa’s en -mama’s (van kinderen uit groep 8) voor eventuele hulp
bij de opbouw van het decor. U bent van harte welkom, de juf laat nog iets weten. Wij willen al
heel graag beginnen aan de opbouw van de musical die dit jaar ongeveer 1 uur en 15 minuten gaat
duren maar het kan altijd uitlopen. De ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s krijgen nog een
uitnodiging!
Wij hebben de rollen gekozen door een stukje voor te lezen en te acteren. Het was best lachen.
De solo’s zijn gekozen door de kinderen die dat wilden en de juf. De tekst hebben we klassikaal
gelezen maar ook individueel. Wij hebben een schema waar in staat waar en wanneer je iets moet
zingen of zeggen.
Wij hopen dat u net zo gaat genieten als dat wij doen! Veel kijk plezier en groetjes groep 8.
Geschreven door: Eefje Luijten
Voorstelling: De Waanzinnige Boomhut Van 13 Verdiepingen
Op dinsdag 27 maart 2018 zijn wij (Groep 8 van de Basisschool Sint-Martinus) naar de musical: De
Waanzinnige Boomhut van 13 Verdiepingen geweest in Schouwburg De Domijnen. Het was een
grappige, spannende, gekke musical. De musical was goed verzorgd. We hadden het naar onze zin
gehad ( Vooral bij de ‘’oh zo mooie zeemeermin’’). Er waren 3 prima acteurs, waarvan er 1 acteur
meerdere rollen had. Zeker een aanrader voor de andere scholen (Hoeft natuurlijk niet perse een
school te zijn). Wij als groep geven het gemiddeld een 8,5.
Geschreven door: Fleur
Eyewitness museum groep 8
Eyewitness is een leuk museum, waar je ooggetuige wordt van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn
aardige mensen en er staan poppen die lijken levensecht. We kregen eerst een rondleiding met
allemaal interessante verhalen. Zelfs een filmpje in een soort mini bioscoop. Daarna hadden we
een speurtocht. Er was ook een kelder waar je op een trilplaat kon voelen hoe het in een
schuilkelder in de oorlog voelde. Tussendoor hadden we een pauze en rond 12 uur waren we weer
terug op school.
Het was een super leuk uitje!
Geschreven door Ivanka.
Weetjes:
 We hebben dit jaar en deze week voor het eerst de eindtoets van Route 8 gemaakt!
 Juf Audrey komt weer terug in de klas na de meivakantie! Juf Audrey, welkom terug en
juf Yvette bedankt voor het overnemen van de groep in de afgelopen periode.
 Deze maand krijgen alle kinderen bericht van het VO waar ze zich hebben aangemeld!
 We zijn in april naar het interessante Eye Witness museum geweest hier in Beek!
 De moeders gaan flink verrast worden met moederdag!
 Wij kijken uit naar de sportdag vrijdag samen met andere groepen 8 van Beek!
 We hebben al veel gastlessen gehad afgelopen maand m.b.t.: NS, RegioBank, WOII,
zwerfvuil, Politie!

BSO
De paashaas heeft zijn taken er weer op zitten voor dit
jaar en het zonnetje laat zich steeds vaker zien. Heerlijk
buiten spelen met stoepkrijt, bellenblaas, ballen, stepjes
en heel veel andere dingen.
Hieronder vind je een woordzoeker. Hierin staat een
aantal activiteiten van de meivakantie. Kun jij ze allemaal
vinden?
APPELTAART
DANIKERBOS
KASTEELPARKBORN
SPEELTUIN
BIOSCOOP
FILMMIDDAG
KONINGSDAG
SPROOKJESBOS
BOERENGOLF
GRAFITTI
MEIVAKANTIE
ZONNETJE

Peuterspeelzaal
Lieve mamma luister even
Ik wil jou een kusje geven
Ik heb een pakje hier voor jou
Omdat ik zoveel van je hou
Kusje hier, kusje daar
Dikke knuffel ik ben klaar
Ons liedje voor de mamma’s op
de melodie van “Ik zag twee
beren”
Het hele jaar door maken we
met de peuters verschillende
knutselwerkjes. Als een peuter
er echter nog niet aan toe is en
nog lekker wil “knoeien”
(manipuleren) met de plaksel of
verf, is onze slogan: “niets moet
alles mag”. We laten de peuter
dan lekker zijn gang gaan. Je
moet namelijk eerst dingen
ontdekken voor je er iets mee
kunt maken.
Alleen met Vaderdag en
Moederdag wordt er door
IEDERE peuter iets gemaakt
wat lijkt op een echt cadeau.
We vertellen, n.a.v. de prenten
van Tom en Pipo, hoe je mamma
kunt verwennen op deze
bijzondere dag. Oefenen samen
een liedje en maken als cadeau
een……. Ha, ha, dat gaan we nog
niet verklappen!!!
Voor alle mamma’s alvast
FIJNE MOEDERDAG.

KDV
Pasen
Dit jaar kwam natuurlijk de paashaas weer op bezoek bij de kinderen van KDV Ubbeltje. We
moesten de paashaas wel gaan zoeken……dat was spannend. Onderweg had de paashaas
allemaal gekleurde eitjes opgehangen en ook een paar opdrachten. Er was een opdracht waar
de kinderen een puzzel moesten maken en dat ging heel erg goed.
Op het eind van de wandeling hebben we de paashaas gevonden in de speeltuin. De paashaas
had heel veel eitjes verstopt die we zijn gaan zoeken. Toen we klaar waren met zoeken
hebben we nog lekker gespeeld in de speeltuin. Het was een gezellige ochtend met de
kinderen en de ouders.

