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Weekbrief  

    nr. 41 
 

    Datum: 13-7-2016 
 

 
 Dwingelooweg 19 

9671 KA Winschoten 
 0597-432996 
@ stvitusschool@primenius.nl 

www.rkstvitus.nl 
        www.facebook.com/rkstvitusschool 

 

 

Belangrijke data 

15 juli Laatste schooldag 

  Spelletjesmorgen op schoolplein. 

  Kinderen 12:00 vrij. 

 

Aanwezigheid Mariëlle Tolboom (directeur) 

Mariëlle is aanwezig op onderstaande dagen. 

- Donderdag 14 juli 

- Vrijdag 15 juli 

Aanspreekpunt bij afwezigheid Mariëlle: 

Marten Schoenmaker (groep 5). 

 

BSO en naschoolse activiteiten 

 

 
Voor vragen of aanmeldingen kunt u terecht op: 

www.tamariki.nl of Mariëlle Tolboom (directeur). 

 

Daarnaast neemt zij de organisatie van de  

naschoolse activiteiten voor haar rekening.  

 

Wisselochtend 

Donderdag 14 juli gaan de kinderen ’s morgens 

kennismaken met hun nieuwe leerkracht.  

 

 

 

iPad 

Zoals u in eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen 

lezen starten we komend schooljaar met de iPad 

vanaf groep 3. U kunt een iPad bestellen op  

http://www.primenius.nl/de-stichting/ipad 

 

Voor vragen  kunt u terecht bij Mariëlle Tolboom 

(directeur) of Marten Schoenmaker (ICT-

coördinator). 

 

Facturen zwemles 

Afgelopen week heeft u de factuur gekregen voor 

het schoolzwemmen. Wij willen u met klem ver-

zoeken deze op tijd te betalen. Daarmee kunnen 

wij de rekening van het zwembad betalen. 

 

Mocht u hierover vragen hebben kunt u deze stel-

len aan juf Susan (groep 2) of meester Marten 

(groep 5) 

 

Raamposteractie 

Met het team hebben we een leuke posteractie 

bedacht voor in de zomervakantie! 

 

Uw kind krijgt van ons een poster met daarop de 

boodschap:  HOERA, ik ga naar groep … ! 
Hang deze poster thuis zichtbaar achter het raam.  

Wij hopen in de vakantie veel posters te zien! 

 

Posters op Facebook? 

Wilt u meewerken aan een Facebookreportage? 

Maak een foto van de poster op uw raam. 

(dit mag natuurlijk zo origineel mogelijk!)  

Stuur de foto via de openbare  

Facebookpagina in een PB (bericht)  

en wij plaatsen de foto op de pagina. 

Wij hopen op een mooie fotoreportage! 

 

Afscheid groep 8. 

Gisteren was de afscheidsavond van groep 8.  

Vandaag hebben we als school de kinderen van 

groep 8 uitgebeld.  

 

Wij gaan deze kinderen enorm missen!  

 

Daarmee nemen wij ook afscheid van ouders (en 

partners van ouders) van 20 kinderen die komend 

schooljaar geen kinderen meer op de St. Vitus-

school hebben. Wij wensen allen veel succes en 

plezier in de toekomst en hopen dat ze met een 

fijn gevoel terugkijken op de basisschoolperiode. 

Graag stellen we aan u voor: 

Mariska Beukeboom, 

onze nieuwe BSO-leidster. 

Mariska heeft hier afgelopen 

jaar als onderwijsassistent 

gewerkt in groep 6.  Zij zal 

komend schooljaar het aan-

spreekpunt zijn van BSO  

‘Het Vitusnest’. 
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Uitnodiging begin nieuwe seizoen St. Vituskerk  

Op 3 september 2016 starten wij het begin van 

het nieuwe seizoen met een leuke middag voor alle 

ouders en hun kinderen. De middag begint om 

15.00 uur en eindigt ergens tussen 18.00 en 19.00 

uur.  

 

Voor de kinderen staan verschillende activiteiten 

op het programma, zoals spelletjes, een rondlei-

ding en creatief bezig zijn. Uiteraard mogen ook 

de ouders hieraan meedoen of toekijken onder het 

genot van een drankje. We sluiten de middag af 

met een barbecue.  

 

Voor deze middag vragen we geen kosten. In plaats 

daarvan vragen we ieder gezin een fles/pak drin-

ken en een gerecht voor de barbecue mee te ne-

men. Wij zorgen voor het vlees en de sauzen. 

  

Heb je zin om te komen? Dan kun je je t/m 29 

augustus (eerste schooldag) opgeven bij Annette 

Geesken, tel. 06-30436544 of mail naar: 

annette.geesken@kpnmail.nl 

  

Groetjes Annette Geesken  

Werkgroep Gezinsviering/kinderwoorddienst St. 

Vituskerk  

 

Veranderingen in de formatie / groepsindeling: 

Voor komend schooljaar: 

 

Groep 3 / 4  

Juf Anna Oosterhof verhuist naar Amsterdam en 

kan daarom het verlof van juf Wendy niet invullen. 

Wij hebben inmiddels een vervangster gevonden: 

Juf Susanne de Waal. Zij zal ook donderdagmor-

gen kennis gaan maken met haar nieuwe groep. 

 

Groep 3 / 4 en groep 4 / 5 

In de aanloop van de zomervakantie hebben zich 

voor komend schooljaar een aantal nieuwe leer-

lingen aangemeld. Dit zorgt ervoor dat met name in 

groep 3 / 4 de groep (te) groot wordt. Hierdoor is 

er gekozen om naast een groep 3 / 4 ook een groep 

4 / 5 combinatie te maken. Dit betekent dat de 

huidige groep 3 gesplitst wordt. De nieuwe groeps-

indeling is inmiddels voorgelegd aan de MR en deze 

heeft ingestemd.  

 

De betreffende ouders krijgen hierover nog een 

informatiebrief met de groepsindeling. 

 

Nieuws uit de groepen: 

Peuters: 

De kinderen mogen na de vakantie iets meenemen 

wat ze op vakantie hebben gedaan of gevonden. Dit 

mogen foto’s, kaartjes, schelpen, stenen, zand etc. 

zodat wij een mooie tentoonstelling kunnen maken 

over de vakantie en hier samen over kunnen pra-

ten. Natuurlijk krijgt iedereen zijn of haar spullen 

weer mee naar huis, dus graag voorzien van naam. 

 

Groep 1 

Schoongemaakte spullen: 

Een aantal ouders hebben al goed schoongemaakt 

door bakken mee naar huis te nemen. Nog niet al 

het speelgoed en de bakken zijn terecht. Graag zo 

spoedig mogelijk inleveren. 

 

Donderdag speelgoed dag: 

Morgen is onze laatste schooldag en de klas is op 

de tafels na bijna helemaal leeg. Alle kinderen 

mogen speelgoed van huis mee nemen om mee te 

spelen (op eigen risico).  

 

Donderdag wenochtend: 

Morgen komen de kinderen met hun nieuwe juf een 

uurtje in de klas waar ze volgend jaar zitten. Veel 

Plezier! 

 

Feestelijke afsluiting: 

Vrijdag zijn er feestelijke luchtkussens op het 

plein. Groep 1 is uitgenodigd om hier  met de ou-

ders bij aanwezig te zijn.  

 

Grote schoonmaak:  

Jammer genoeg heeft nog maar één ouder zich 

opgegeven voor de grote schoonmaak. De klas 

helpt juf al hard mee met schoonmaken, deson-

danks hoop ik op nog iets meer hulp, zodat de klas 

voor volgend jaar weer lekker schoon is. Het liefst 

donderdag na schooltijd.  

 

Groep 2 

Speelgoeddag: 

Op donderdag en vrijdag mogen de kinderen speel-

goed meenemen. 

 

Wisselochtend: 

Donderdagmorgen gaat groep 2 kennis maken met 

de nieuwe leerkracht. 

 

Iedereen een hele fijne vakantie en veel plezier en 

succes in groep 3! 
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Groep 4 

De kinderen van groep 4 hebben al heel veel spul-

len mee naar huis gekregen. (werkboeken, vol, niet 

vol, schriften, oude afgekeurde leesboeken enz.) 

Dan is het aan het einde van de week zo ver! We 

hebben een afscheidsfeestje samen met groep 4, 

juf Lieke en juf Dorothé. 

We maken er een mooie laatste dag van! 

Een hele fijne vakantie gewenst! 

 

Groep 5 

Wisselochtend 14 juli 

Donderdagmorgen gaat groep 5 kennismaken met 

meester Rob. Meester Rob heeft er zin in! 

 

Spelletjesdag 14 juli 

Na de wisselochtend gaan we met groep 5 spelle-

tjes spelen. De kinderen mogen speelgoed, spelle-

tjes, tablets, Nintendo’s  e.d. meenemen naar 

school (op eigen risico). 

We maken er een leuke dag van! 

 

Opruimen / laatste schooldag. 

Op de laatste schooldag zijn er spelletjes op het 

plein. Daarnaast gaan we de klas opruimen / 

schoonmaken en krijgen de kinderen hun schriften  

 

Zomervakantie 

Via deze weg wil ik u  een hele fijne vakantie wen-

sen. Veel plezier in groep 6! 

 

Groep 6 

Donderdag mogen de leerlingen spelletjes meene-

men naar school! 

Alvast een hele fijne vakantie! 

 

Groep 7 

Het allerlaatste bericht van groep 7 voor dit 

schooljaar! We hebben een super gezellig en leer-

zaam jaar gehad. Na de vakantie door naar groep 

8! Wij wensen alle kinderen en natuurlijk de ou-

ders een hele fijne vakantie toe! 

 

Groep 8 

Alle kinderen van groep 8 zijn woensdag uitgebeld. 

Wij wensen de kinderen een fijne vakantie en veel 

succes op je nieuwe school! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Het team wenst u een 
hele fijne vakantie! 
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