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Belangrijke data 

29   september  Informatiemiddag ouders 

4 & 6 oktober Kennismakingsgesprekken 

12 oktober Pleinfeest 

 

Aanwezigheid Mariëlle Tolboom (directeur) 

Mariëlle is aanwezig op onderstaande dagen. 

- Maandag 29 augustus 

- Dinsdag 30 augustus 

- Vrijdag 2 september 

Aanspreekpunt bij afwezigheid Mariëlle: 

Marten Schoenmaker (groep 4 / 5). 

 

Informatiemiddag ouders 

Op donderdag 29 september is er een informatie-

middag voor ouders. Op deze middag zullen de 

kinderen aan u vertellen wat er dit schooljaar van 

hun verwacht wordt.  

 

Kennismakingsgesprekken 

Op 4 en 6 oktober zijn de kennismakingsgesprek-

ken met de leerkracht(en) van uw kind(eren). De 

nadruk van deze gesprekken ligt op het welbevin-

den en de doorgaande lijn van uw kind(eren). Te-

vens is hier gelegenheid om uw overige vragen aan 

de leerkracht te kunnen stellen.  

 

Gymrooster / gymtijden 

De kleuters gymmen op school. 

De andere groepen gymmen op de volgende dagen: 

Groep 3 / 4: vrijdagmorgen 

Groep 4 / 5: vrijdagmorgen 

Groep 6: dinsdagmiddag, vrijdagmorgen 

Groep 7: dinsdagmiddag, vrijdagmorgen 

Groep 8: woensdagmorgen, vrijdagmorgen 

 

 

 

Ouderbetrokkenheid 

Ouders die betrokken zijn bij school hebben een 

positieve invloed op het welbevinden en de leer-

prestaties van hun kinderen. Goede samenwerking 

tussen ouders en school vinden wij erg belangrijk. 

Ouders die zich verantwoordelijk voelen voor de 

schoolontwikkeling van hun kinderen leveren een 

grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersuc-

ces van kinderen.  

 

Wij gaan er vanuit dat we open en transparant met 

elkaar communiceren.  

 
Samen maken we de school! 
 

Binnenkomst / start schooldag 

Dit schooljaar willen wij meer structuur aanbren-

gen  bij de start van de schooldag(en).  

Hierdoor zijn er een aantal veranderingen: 

- Vanaf 8:20 uur mogen de kinderen naar 

binnen. 

- De ouders van groep 1 en 2 mogen hun kind 

in de klas brengen.  

- De ouders van groep 3 mogen hun kind in 

de school brengen. 

- Vanaf groep 4 gaan de kinderen zelfstan-

dig naar binnen. 

Mocht u ’s morgens dringend een leerkracht of 

leidinggevende willen spreken bent u altijd van 

harte welkom.  

 

Tegen de kerstvakantie gaan wij evalueren om te 

kijken of dit gebracht heeft wat wij voor ogen 

hebben. Wij houden u hierover op de hoogte. 

 

VSO en BSO 

Heeft u uw kind al aangemeld voor de voorschoolse 

opvang (VSO) en/of buitenschoolse opvang (BSO)? 

 

Voor vragen of aanmeldingen kunt u terecht op: 

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

 

St. Vituslied en video 

Het Vituslied met video is klaar!  

Deze zal z.s.m. verspreid worden via website en 

verschillende media! 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stvitusschool@primenius.nl
http://www.rkstvitus.nl/
http://www.facebook.com/rkstvitusschool
http://www.tamariki.nl/


iPad 

Zoals u in eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen 

lezen starten we dit schooljaar met de iPad vanaf 

groep 3. U kunt een iPad bestellen op  

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

Het is belangrijk dat de iPad elke dag opgeladen 

mee naar school gaat. 

 

Snappet / Klasseplan 

Om gepersonaliseerd te kunnen werken gebruiken 

we de programma’s Snappet en Klasseplan. Kin-

deren werken hierin aan leerdoelen in hun eigen 

niveau en tempo. Meer informatie krijgt u op de 

informatieve middag op donderdag 29 september.  

 

Extra informatie vindt u ook op: 

https://nl.snappet.org/ 

https://klasseplan.nl/ 

 

Voor vragen  kunt u terecht bij Mariëlle Tolboom 

(directeur) of Marten Schoenmaker (ICT-

coördinator). 

 

KiVa 

Dit schooljaar starten wij met de sociaal- emotio-

nele methode KiVa. Afgelopen week heeft het 

team een uitgebreide training gehad met als doel 

een gecertificeerde KiVa-school te worden. 

 

KiVa is een schoolbreed programma, gericht op 

positieve groepsvorming en het versterken van de 

sociale veiligheid op basisscholen. KiVa stimuleert 

de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele 

ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de soci-

ale veiligheid op school versterkt en worden 

groepsproblemen zoals pesten effectief tegenge-

gaan. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als 

geheel en dus niet op specifieke individuen.  

 

Ons motto luidt dan ook:  

‘samen maken wij er een fijne school van!’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trefwoord 

Dit schooljaar starten we met de godsdienst / 

levensbeschouwelijke methode ´Trefwoord´. 

 

Trefwoord is een methode voor levensbeschouwe-

lijke vorming in de basisschool en wil kinderen be-

geleiden en ondersteunen bij het verkennen, be-

wustmaken en verrijken van hun wereld. Tijdens 

deze levensoriëntatie komen ze allerlei vragen 

tegen, zoals: wat is eerlijk, wat heeft zin, waar is 

mijn overleden opa, wat betekent God voor men-

sen, waarom heeft niet iedereen genoeg te eten, 

waarom pesten mensen elkaar, enzovoort. Het zijn 

levensvragen van alle tijden waarop verhalen uit 

verschillende tradities (onder andere de joodse en 

christelijke traditie) in de loop der eeuwen ook 

een antwoord zochten. Deze en ook eigentijdse 

bronnen kunnen kinderen inspireren, aan het den-

ken zetten om vervolgens er met elkaar in de klas 

op te reflecteren. Ze dagen hen uit om zelf keuzes 

te maken voor hun handelen. Dat geeft hun hou-

vast, vertrouwen en perspectief, op weg naar de 

toekomst. 

 

Meer informatie vindt u op: 

http://www.trefwoord.nl/ 

 

Wet op privacy 

De wet op privacy in Nederland wordt veranderd. 

Dit houdt in dat u van ons jaarlijks een toestem-

mingsformulier krijgt voor het plaatsen van foto’s  

op bijvoorbeeld de website of op Facebook.  

 

 

Het team wenst u een 

fijn schooljaar! 
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