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Belangrijke data 

9 september Meester Rob jarig 

29   september  Informatiemiddag ouders 

30 september Meester Marten jarig  

4 & 6 oktober Kennismakingsgesprekken 

12 oktober Pleinfeest 

 

Aanwezigheid Mariëlle Tolboom (directeur) 

Mariëlle is aanwezig op onderstaande dagen. 

- Maandag 12 september 

- Dinsdag 13 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. Dit zal onder schooltijd 

plaatsvinden. De exacte tijden communiceren we 

binnenkort.  

 

Mocht u deze middag niet kunnen dan kunt u uw 

vragen bij de kennismakingsgesprekken met uw 

leerkracht stellen.  

 

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.  

 

 

 

Binnenkomst / start schooldag (herhaling) 

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). 

 

Facebook 

Bent u al lid van onze Facebookgroep?  

Hierin plaatsen we regelmatig leuke 

foto’s of berichten. Deze groep is 

afgeschermd en alleen voor ouders. 

 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar:  

marten.schoenmaker@primenius.nl 

Vermeld in de mail de naam en groep van uw kind. 

 

U ontvangt dan via de mail een uitnodiging met link. 

 

Zwemlessen 

Komende dinsdag starten de zwemlessen. Uw kind 

heeft hiervoor een informatiebrief met opgave 

meegekregen. De opzet van het aanbod zwemles-

sen is veranderd. Dit leest u in de informatiebrief. 

 

LET OP! Ook als uw kind voor de vakantie met 

zwemmen gestart is dient u de opgave in te vullen.  

 

Voor vragen of extra informatie kunt u terecht bij 

meester Marten (groep 4/5) of  

Mariska Beukeboom (BSO). 
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Nieuws uit de groepen: 
 

BSO “Het Vitusnest” 

Wist u dat de BSO het Vitusnest een eigen Face-

bookpagina heeft? Zoekt u ons op? 

 

Aanmelden voor de BSO kan nog steeds!  

 

Groep 1/2  

Gymschoenen 

Wij hebben nog niet van iedereen gymschoenen 

gekregen, wilt u hier aan denken? 

 

Rapporten  

Heeft u nog een rapport thuis, deze graag z.s.m. 

inleveren bij één van de kleuterjuffen.  

 

Foto’s 

Als uw kind iets leuks heeft gedaan/meegemaakt 

kunt u hiervan de foto’s opsturen naar de juffen. 

De kinderen kunnen de foto’s laten zien op het 

digibord en hierbij kort iets vertellen. 

Susan.Brouwer@primenius.nl (1/2a ) 

Dorothe.Wijers@primenius.nl (1/2b) 

 

Wat hebben we afgelopen week gedaan: 

Afgelopen week zijn we begonnen met het thema 

dit ben ik.  

De kinderen hebben in beide klassen een groeps-

werk gemaakt, het benoemen van lichaamsdelen 

stond hierbij centraal.  

 

De regel die deze week centraal stond is:  luiste-

ren naar elkaar, er is er 1 die praat zodat alles 

beter gaat. 
 

In groep 1 zijn we bezig geweest met de begrippen 

groot en klein. En het herkennen van geluiden. 

 

In groep 2 zijn we bezig geweest met het sorteren 

van materialen op verschillende eigenschappen 

(kleur/vorm). En de plek van het geluid aanwijzen, 

waarvan ik de geluidsbron niet kan zien 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 3 / 4 

Kiva 

Afgelopen twee weken zijn we druk geweest met 

de groepsvorming. Elke dag hebben aandacht be-

steed aan de sociale processen en groepsvorming. 

De kinderen hebben allemaal goed kennis met el-

kaar kunnen maken en elkaar een beetje kunnen 

leren kennen. Vooral in de middag doet groep 3/4 

veel activiteiten samen waarbij er wordt samen 

gewerkt en gespeeld. Tot nu verloopt dit proces 

zeer positief 

 

Groep 3 

Groep 3 heeft deze week twee nieuwe woorden 

leren lezen en schrijven: vis en sok. Ook zijn we 

gestart met het lezen in het leesboekje en woord-

jes lezen in Veilig en Vlot. De kinderen zijn erg 

enthousiast en lezen super flink. Nu de kinderen 

wekelijks nieuwe letters leren vinden ze het ge-

weldig om thuis te laten horen wat ze kunnen, mis-

schien willen ze al wel een boekje voorlezen. Bij de 

bibliotheek kunt u boeken vinden op avi start ni-

veau, deze boeken zijn geschikt om te lezen.  

Met rekenen zijn we verder gegaan met de getal-

len en de begrippen meer, minder en evenveel.  

 

Groep 4 

Groep 4 is gestart met de tafel van 2 en zijn we 

verder gegaan met het oefenen van de getallen tot 

100. Met spelling hebben we kennis gemaakt met 

de verschillende soorten woorden: weetwoorden, 

klankwoorden en regelwoorden. De kinderen wer-

ken goed op hun Ipad en beleven hier zeer veel 

plezier aan. 

 

Fruit eten 

De meeste kinderen eten al heerlijk een stuk fruit 

tijdens de fruitpauze, soms zie ik nog chocolade-

koekjes of andere koekjes voorbij komen. Graag 

zou ik willen verzoeken om uw kinderen fruit mee 

te geven in de fruitpauze: banaan, stukjes appel, 

druifjes, peer, mandarijn. Als uw kind een heerlij-

ke sinaasappel of mandarijn mee heeft zou ik u 

vriendelijk willen vragen deze gepeld en in stukjes 

mee te geven. Voor sommige kinderen is dit nog 

best lastig om te pellen, en hoewel ik het met alle 

liefde doe kan ik niet alle kinderen helpen. 
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Gym 

Ter herinnering op vrijdagochtend van 10:45 tot 

11:45 hebben de kinderen gym aan de Piet Hein-

laan. Graag op vrijdag een tas mee met gymkleding 

en gymschoenen.  

 

Groep 4 / 5 

Snappet 

De kinderen zijn inmiddels gewend aan de digitale 

omgeving van Snappet! Een aantal kinderen heeft 

zelfs zijn/haar eerste leerdoelen gehaald. Ook 

thuis kan uw kind inloggen in het systeem. Uw kind 

kan dan laten zien hoe ver het is en waar hij/zij 

aan werkt. 

 

De website voor leerlingen: 

http://app.snappet.org 

 

Groep 6 

Wat een drukke week hebben we toch gehad! We 

zijn nu gewend aan Snappet en we zijn er druk mee 

aan de gang! Afgelopen week zijn we bezig geweest 

met geld. Wat kost iets en wat geef je terug?  

Verder zijn we bezig met onze eigen pokemon go 

muur. De muur moet helemaal vol met pokemon 

hangen!  

 

De opgave voor zwemles is vandaag met de kin-

deren mee gegaan. Dinsdag 13 september beginnen 

de lessen. De brieven graag maandag weer ingevuld 

meegeven.  

 

Groep 7 

Gymnastiek 

Vanaf aanstaande dinsdag hebben de leerlingen 

gymnastiek aan de Beukenlaan!! 

Op vrijdag blijft het gewoon de Beukenlaan. De 

leerlingen gaan vanaf de gymzaal op beide dagen 

zelfstandig naar huis of mogen bij de gymzaal 

worden opgehaald. 

 

Toets 

Op vrijdag 16 september hebben we onze eerste 

toets! 

 

Snappet/klasseplan 

Inmiddels zijn we twee weken aan het werk met 

Snappet en klasseplan. Vraag uw kind eens om te 

laten zien hoe het werkt. 

 

 

 

13 september 

Aanstaande dinsdag hebben we een excursie naar 

de Ennemaborgh. We gaan op de fiets!!!!! We ver-

trekken direct om half 9. 

 

Groep 8 

Thema: ‘Dit ben ik’ 

Deze week zijn we begonnen met het thema ‘Dit 

ben ik’. Groep 8 maakt deze week een foto collage 

van hun familie en hun eigen activiteiten zodat we 

elkaar beter leren kennen. Deze mag niet groter 

zijn dan A4 formaat.   

Toets Meander 

Afgelopen dinsdag hebben de kinderen materiaal 

mee gekregen om voor volgende week donderdag 

(15-08) de toets van Meander te kunnen leren.  

 

 

 

 

 

 

Het team wenst u een 

fijn weekend! 

http://app.snappet.org/

