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Belangrijke data 

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 19 september 

- Dinsdag 20 september 

Aanspreekpunt bij afwezigheid Mariëlle: 

Marten Schoenmaker (groep 4 / 5). 

 

Kalender 

Onze nieuwe kalender (schoolgids) is bijna klaar.  

U ontvangt deze zo spoedig mogelijk. 

 

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. 

 

Parkeren rond de school 

De afgelopen dagen krijgen wij van buurtbewoners 

terug dat er niet altijd volgens de regels gepar-

keerd wordt. Dit zorgt helaas voor overlast.  

 

Wij vragen u met klem te parkeren waar het mag 

en zoals het hoort! Wij rekenen op u! 

 

Afspraken omtrent de iPad 

Het gebruik van de iPad op school brengt een aan-

tal verantwoordelijkheden en afspraken met zich 

mee. Zo beperken we de risico’s voor verlies, dief-

stal en/of schade. Hieronder staan de afspraken 

die wij op school hanteren: 

- De iPad gaat ’s morgens opgeladen mee 

naar school. 

- iPad’s die via de stichting zijn aangeschaft 

gaan in de meegeleverde beschermhoes. 

- De iPad gaat vóór schooltijd, in de kleine 

pauze en tijdens lessen waar je geen iPad 

voor nodig hebt in het vak of la. 

- Tijdens de grote pauze gaat de klas op 

slot. In groep 8 kan de klas niet op slot, 

hier gaan de iPads in een verzamelbak in 

een afgesloten berging. 

- Bij groepen die naar de gym gaan, of een 

andere activiteit hebben buiten de school, 

gaat ook de deur van de klas op slot.  

- Voor kinderen die hun iPad mee naar de 

gym hebben kan de iPad tijdens de gym in 

een afgesloten berging. 

- Na schooltijd gaat de iPad altijd mee naar 

huis. 

 

Kinderwoorddienst zondag 18 september 

Zondag 18 september is er weer kinderwoord-

dienst. Alle kinderen zijn van harte welkom! 

 

De viering begint om 11.00 uur. De kinderwoord-

dienst vindt tijdens de viering plaats. We starten 

vanuit de kerk. 

 

Raamposteractie St. Vitusschool 

Komende week maken we op school aan de kinderen 

bekend wie de raamposteractie gewonnen heeft. 

Dit doen wij d.m.v. een loting. Er kwamen schitte-

rende foto’s voorbij! De winnaar ontvangt van ons 

een boekenbon. Wij houden u via onze Facebook 

groep, Facebookpagina en nieuwsbrief op de hoog-

te!  
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Oproep vanuit de ouderraad: 

Op woensdag 12 oktober a.s. organiseert de ouder-

raad een pleinfeest / nazomermarkt. Een onder-

deel zal het rad van fortuin zijn waarbij we leuke 

prijzen willen gaan uitdelen. De opbrengst gaat 

naar de kas van de ouderraad. 

 

We willen u vragen of u uw kind iets mee wilt ge-

ven wat we kunnen gebruiken voor de prijzenpak-

ketten van het rad van fortuin. U kunt dan denken 

aan levensmiddelen, schoonmaakmiddelen of een 

leuk ‘hebbeding’. 
 

Inleveren kan tot vrijdag 30 september a.s. in de 

hiervoor bestemde doos in de personeelskamer of 

bij meester Rob. Alvast bedankt voor de mede-

werking en we zien u graag tijdens het pleinfeest! 

 

Nieuws uit de groepen: 
 

Groep 1/2  

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) 

 

Speelgoedmiddag: 

Donderdag 22 september is het speelgoedmiddag. 

De kinderen mogen speelgoed meenemen naar 

school.  

 

Groep 3 / 4 

Hoe het nu gaat 

We zijn nu drie weken op weg en er begint steeds 

meer structuur te komen. Rustig aan leren de kin-

deren van groep 3 zelfstandig werken en om te 

gaan met uitgestelde aandacht. Samen hebben we 

groepsafspraken gemaakt en op de muur gehangen. 

De afspraken van groep 3/4 zijn: We luisteren 

naar elkaar, we zijn aardig voor elkaar, we helpen 

elkaar en iedereen telt mee. 

  

Groep 3 

Groep 3 heeft afgelopen week de eerste reken-

toets gehad. Dit is onwijs goed gegaan. Groep 4 

was muisstil aan het werk, zodat groep 3 de toets 

kon maken. 

  

Groep 4 

Het zelfstandig werken op de IPad gaat steeds 

beter. De kinderen kunnen zelf zien hoeveel opga-

ven ze hebben gemaakt en dat werkt behoorlijk 

motiverend. Volgende week is het eerste dictee. 

  

Leesgroepjes 

Over een aantal weken zouden we graag willen 

starten met het lezen in kleine groepjes onder 

begeleiding van een ouder. Mocht u op enig mo-

ment beschikbaar zijn en lijkt het u leuk om weke-

lijks met een groepje kinderen te lezen, zou u dan 

willen laten weten wanneer dat u uitkomt? Dan kan 

ik hier een schema voor maken. Alvast bedankt. 

 

Groep 4 / 5 

Thema: Dit ben ik 

Op onze Facebookgroep vindt u een foto van onze 

nagetekende selfies: ‘Dit zijn wij! Groep 4/5.’ 
 

Trefwoord 

Het thema van afgelopen week was: ‘onderweg’. 

We hebben stilgestaan bij onderweg zijn voor 

school of werk, onderweg zijn tussen gescheiden 

ouders, de jaarlijkse pelgrimtocht Hadj en vluch-

telingen die onderweg zijn. Uw kind kan u er vast 

over vertellen! Het thema voor komende week is: 

‘Bewegen of stilstaan’. 

 

Groep 6 

Groep 6 heeft een goede week achter de rug! Wat 

hebben we veel geleerd en wat hebben we toch 

goed ons best gedaan! We hebben veel gewerkt 

met het teruggeven van wisselgeld en hoe je dit 

moet uitrekenen. Bij taal hebben we geleerd hoe 

je de persoonsvorm in een zin kan vinden.  

 

Hockey met ’n stokkie!!! 

Aanstaande dinsdag gaat groep 6 meedoen aan een 

hockeyles die gegeven wordt door de trainers van 

de HCW ( hockeyclub Winschoten ). De kinderen 

gaan op de fiets naar het hockeyveld. Dit bevindt 

zich achter het Bato-veld. Hiervoor zou ik graag 

een ouder willen vragen om mee te fietsen. U kunt 

zich opgeven bij meester Rob. 
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Groep 8 

Thema: ‘Dit ben ik’ 

Deze week hebben we lekker kunnen knutselen en 

genoten van het weer.  

Bijna alle verjaardagen hangen op de deur, er han-

gen al een paar mooie collages en zelfs de lichamen 

komen eraan zodat ook in de school te zien is 

waarover we werken.  

 

Snappet/klasseplan 

Inmiddels zijn we drie weken aan het werk met 

Snappet en klasseplan. Vraag uw kind eens om te 

laten zien hoe het werkt.  

 

Toets Meander 

Afgelopen donderdag hebben de kinderen hun eer-

ste toets gemaakt. Ze hebben erg goed hun best 

gedaan. En hebben niet alleen thuis maar ook op 

school kunnen leren.  

 

Toets Brandaan 

Vandaag hebben de kinderen de samenvatting van 

Brandaan meegekregen. Volgende week maandag  

26 september krijgen de kinderen een toets over 

de gouden eeuw.  

 

Rapporten  

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

inleveren bij één van de juffen.  

 

 

 

 

 

 

Het team wenst u een 

fijn weekend! 


