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Belangrijke data 

28 september Dag van de schoolleider 

29   september  Informatiemiddag ouders 

30 september Meester Marten jarig  

4 & 6 oktober Kennismakingsgesprekken 

5 oktober Dag van de leerkracht 

12 oktober Pleinfeest 

 

Aanwezigheid Mariëlle Tolboom (directeur) 

Mariëlle is aanwezig op onderstaande dagen. 

- Maandag 26 september 

- Donderdag 29 september 

- Vrijdag 30 september 

Aanspreekpunt bij afwezigheid Mariëlle: 

Marten Schoenmaker (groep 4 / 5). 

 

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. 

 Geboortenieuws  
 

Juf Tessa 

Op vrijdag 2 september is de 
zoon van juf Tessa en Marco 
geboren. Hij heet Liam. 
Liam weegt 3210 gram en is 
49 centimeter lang.  
 
Juf Wendy 

Op zondag 11 september is de 
dochter van juf Wendy en Jan 
geboren. Zij heet Pien.  
Pien weegt 3860 gram en is  
52 centimeter lang. 
 
Wij wensen beide gezinnen veel geluk met hun 

prachtige wondertjes!  

 

Facebook Raamposteractie St. Vitusschool 

We hebben een winnaar! Deniz Mulder uit groep 6 

heeft een boekenbon gewonnen met zijn inge-

stuurde foto! Gefeliciteerd, en veel leesplezier! 

 

Kinderkoor 

Uw kind heeft een opgave meegekregen voor het 

kinderkoor. Wilt u deze z.s.m. inleveren?  

Heeft u de opgave gemist? Geef het dan door aan 

de leerkracht van uw kind. Wij zoeken nog kin-

deren om ons koor te versterken! 

 

Het kinderkoor zingt op woensdagmiddag van 

12:00 tot 12:30. (kwartier schooltijd, kwartier 

eigen tijd) 
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Afspraken omtrent de iPad (herhaling) 

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. 

 

Oproep vanuit de ouderraad (herhaling): 

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) 

 

Nieuw thema voor altijd jong (opa’s en oma’s) 

De komende tijd gaan de groepen 1 en twee wer-

ken aan het thema opa’s en oma’s. Dit thema sluit 

aan bij de kinderboekenweek die woensdag a.s. 

begint. 

 

Oproep: 

We zoeken oude voorwerpen om te laten zien of 

mee te spelen zoals bijvoorbeeld een koffiemolen. 

 

Wat hebben we gedaan deze week:  

In groep 1 zijn we bezig geweest met herkennen 

van de vormen( cirkel, vierkant en driehoek) 

 

In groep 2 zijn we bezig geweest met het maken 

van een puzzel (24stukjes). 

Ook zijn we bezig geweest met het onderscheiden 

van lange en korte woorden. En we hebben geleerd 

dat een korte zin weinig woorden heeft en een 

lange zin veel woorden heeft.  

 

Groep 3 / 4 

Jassen 

Er blijven behoorlijk wat jassen hangen op de kap-

stok i.v.m. het mooie weer. Als uw kind een jas 

mist, zou u hier een kijkje kunnen nemen. 

 

Groep 3 

Deze week is kern 1 afgesloten. Volgende week 

start kern 2. Maandag krijgen de kinderen allen 

een diploma van kern 1 mee. 

 

Groep 4 

Groep 4 heeft het eerste signaaldictee en taal-

toets gehad. Volgende week krijgen de kinderen 

een briefje mee met de inloggegevens voor bloon. 

Dit is een programma waarbij ze op de IPad spel-

ling kunnen oefenen. We oefenen op school, maar 

thuis oefenen is zeker een aanrader. 

Lees verder  
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Kennismakingsmiddag 

Volgende week donderdagmiddag om 13.30 is de 

kennismakingsmiddag van groep 3/4. Wij laten u 

dan graag zien hoe groep 3/4 werkt. U bent van 

harte welkom. 

 

Oudergesprekken 

In de eerste week van oktober zijn de eerste ou-

dergesprekken. Bij de deur hangt vanaf maandag 

een lijst waarop u kunt intekenen op een door u 

gepaste tijd. Tijdens deze gesprekken gaan we 

vooral de eerste weken van het schooljaar en het 

welbevinden van u kind in de groep bespreken.  

 

Kindgesprekken 

Deze week ben ik gestart met het voeren van indi-

viduele kindgesprekken. Komende week ga ik hier-

mee verder. Donderdagmiddag zal ik hier mee over 

vertellen. 

 

Groep 4 / 5 

Vertelkring maandagmorgen 

Als uw kind iets leuks heeft gedaan/meegemaakt 

kunt u hiervan de foto’s opsturen naar: 

Marten.Schoenmaker@primenius.nl 

De kinderen kunnen de foto’s laten zien op het 

digibord en hierbij kort iets vertellen. 

 

Taal 

In groep 4 oefenen we met zinnen. We leren dat 

een zin begint met een hoofdletter en eindigt met 

een punt (of uitroepteken en vraagteken). 

 

In groep 5 oefenen we met onderwerp en per-

soonsvorm in een zin. We leren wat naamwoorden 

en doe-woorden (werkwoorden) zijn. 

 

Spelling 

Komende week hebben beide groepen hun eerste 

dictee. 

 

In groep 4 hebben we geoefend met: 

- Woorden met drie en vier klanken 

- Woorden met ei 

- Woorden met sch~ 

- Woorden met ij 

- Woorden met oe, ui, eu 

 

 

 

 

 

In groep 5 hebben we geoefend met: 

- Woorden met ~en, ~er, ~el, ~e 

- Woorden met ei 

- Woorden met een lange klinker aan het 

eind van een klankgroep  

(open lettergrepen) 

- Woorden met ij 

- Woorden met twee klankgroepen 

 

Boeken van de bibliotheek: OUDERS GEZOCHT 

Om het lezen te bevorderen mogen kinderen zelf 

kiezen waar ze een boek over willen lezen. Dit kan 

bijvoorbeeld een onderwerp, serie of auteur zijn. 

We maken dan met de klas een (lees-)verlanglijst. 

 

Welke ouder wil met 3 kinderen ’s middags onder 

schooltijd naar de bibliotheek om boeken voor ons 

uit te zoeken / te halen? Alvast bedankt! 

 

Groep 6 

Hockey met ’n stokkie!!! 

Aanstaande dinsdag gaat groep 6 meedoen aan de 

tweede hockeyles die gegeven wordt door de trai-

ners van de HCW ( hockeyclub Winschoten ). De 

kinderen gaan op de fiets naar het hockeyveld. Dit 

bevindt zich achter het Bato-veld.  

 

Afscheid Xander 

Volgende week vrijdag zal Xander afscheid nemen 

van de Sint Vitus. Dit kunnen we natuurlijk niet 

ongemerkt voorbij laten gaan. Vrijdag zullen we 

dan ook op grootse wijze afscheid nemen van Xan-

der. Wij wensen Xander veel plezier op zijn nieuwe 

school.  

 

Groep 7 

Hockey 

Afgelopen dinsdag zijn we naar het hockeyveld 

geweest. Daar hebben we les gehad van een echte 

hockey trainer. Komende dinsdag gaan we nog een 

keer! Deze keer gaan we ook een wedstrijd spelen. 

We gaan weer op de fiets! 

 

Toets 

Maandag 3 oktober hebben we de volgende toets! 

Deze keer van Brandaan. Alle leerlingen hebben 

een samenvatting mee naar huis gekregen! 

 

 

 

 

Lees verder  

mailto:Marten.Schoenmaker@primenius.nl


 

Gymkleding 

Inmiddels gaan we 4 weken naar school. Iedere 

dinsdag en vrijdag hebben we gymnastiek. Elke les 

zijn er nog kinderen die geen gymkleding bij zich 

hebben. Wilt u uw kind helpen om aan zijn of haar 

kleding te denken?? 

 

Groep 8 

Toets Brandaan 

Volgende week maandag  26 september krijgen de 

kinderen een toets over de gouden eeuw.  

 

Dictee spelling 

Donderdag 29 september heeft groep 8 een dic-

tee van spelling blok 1. 

 

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! 


