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Belangrijke data 

4 & 6 oktober Kennismakingsgesprekken 

5 oktober Dag van de leerkracht 

12 oktober Pleinfeest 

17-21 oktober Herfstvakantie 

 

Aanwezigheid Mariëlle Tolboom (directeur) 

Mariëlle is aanwezig op onderstaande dagen. 

- Maandag 3 oktober 

- Woensdag 5 oktober 

- Vrijdag 7 oktober 

Aanspreekpunt bij afwezigheid Mariëlle: 

Marten Schoenmaker (groep 4 / 5). 

 

Kalender 

Op dit moment ligt de kalender (schoolgids) bij de 

drukker. U kunt de kalender alvast bekijken op 

onze website: www.rkstvitus.nl 

 

Informatiemiddag 29 september jl. 

Afgelopen donderdagmiddag hebben de kinderen 

aan u verteld hoe het onderwijs ingericht is, waar 

ze mee bezig zijn en wat ze gaan leren. De foto’s 

vindt u op onze (besloten) Facebookgroep.  

 

Mocht u deze middag niet aanwezig geweest zijn, 

kunt u uw vragen stellen tijdens de kennismakings-

gesprekken met de leerkracht. (4 & 6 oktober) 

 

Kennismakingsgesprekken 4 & 6 oktober 

Nog niet alle ouders hebben zich aangemeld voor 

de kennismakingsgesprekken op 4 en 6 oktober.  

De lijsten om in te schrijven hangen buiten de klas. 

Zo kunt u zelf kiezen wanneer u een gesprek 

heeft. 

 

Kinderboekenweek 

Van 5 t/m 15 oktober 2016 is de kinderboeken-

week! Het thema is: Voor altijd jong! 

 Alle kinderen moeten op 6 oktober hun lieve-

lingsboek meenemen! 

 Op 10 oktober nodigen verschillende groepen 

hun opa en/of oma uit! 

 Op 12 oktober is er een pleinfeest! Over het 

pleinfeest komt er nog een speciale brief na-

mens de ouderraad! 

 

Aanspreekpunt over pesten of veiligheid 

Juf Remke (groep 7) is het aanspreekpunt voor 

kinderen, ouders en collega’s als het gaat om pes-

ten of veiligheid. Zij is vertrouwenspersoon binnen 

onze school. Daarnaast is juf Remke KiVa-

coördinator op onze school.  

 

Kinderkoor 

Op dit moment zijn er nog weinig aanmeldingen 

voor het kinderkoor. Het zou jammer zijn als het 

kinderkoor daardoor niet door kan gaan.  

 

Het kinderkoor zingt op woensdagmiddag van 

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

eigen tijd) 

 

Dag van de schoolleider 

Afgelopen woensdag 28 september was het de dag 

van de schoolleider. Het team heeft onze direc-

teur Mariëlle Tolboom verrast met een gezamen-

lijk ontbijt op school. Daarnaast hebben we een 

complimentenbord buiten de school gezet waar 

iedereen een compliment aan haar kon geven.  

U vindt de foto’s op onze (besloten) Facebook-

groep.  

 

Dag van de leraar 

Woensdag 5 oktober is het 

de internationale dag van de 

leraar. 

 

Video St. Vituslied op RTV Logo 

Onze video van het St. Vituslied is op Facebook zo 

vaak bekeken dat dit is opgemerkt door RTV Logo. 

Zij hebben gevraagd of ze onze video mochten 

uitzenden en een interview mochten houden.  

 

Het interview is te zien op TV (Ziggo kanaal 40), 

op de site van RTV Logo, maar ook op onze  

Facebookpagina van de school! 

Lees verder  
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Kinderwoorddienst 

Zondag 9 oktober is er weer kinderwoorddienst. 

Alle kinderen zijn van harte welkom! 

 

De viering begint om 09.30 uur.  

De kinderwoorddienst vindt tijdens de viering 

plaats. We starten vanuit de kerk. 

 

Pleinfeest 12 oktober 

Op woensdag 12 oktober heeft de Sint Vitus een 

pleinfeest! Tijdens dit pleinfeest zijn er allerlei 

leuke activiteiten te doen en kunnen kinderen spul-

letjes verkopen om geld in te zamelen.  

Kinderen kunnen voor € 2,- een meter kopen, waar 

ze hun marktkraam neer kunnen zetten.  

Het feest begint om 11.00 uur en duurt tot 14.00 

uur. Om 12.15 zijn de kinderen wel gewoon vrij en 

kunnen ze op school blijven als ze dat willen.  

 

Nieuws uit de groepen: 
 

Groep 1 en 2 

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

We zijn begonnen met het thema “voor altijd jong” 

(opa’s en oma’s) dat aansluit bij de kinderboeken-

week. We zoeken oude-nostalgische  voorwerpen 

om te laten zien of mee te spelen zoals bijvoor-

beeld een koffiemolen of een oude radio. 

Ook zoeken we dingetjes voor in de huishoek 

(wandelstok, hoedjes, brillen enz). 

 

Wat hebben we gedaan deze week:  

In groep 1 zijn we bezig geweest met de begrippen 

meer, minder, evenveel ,er eentje bij er eentje af. 

 

In groep 2 zijn we ook bezig geweest met begrip-

pen voor, achter, naast, in, op, omheen enz. Ook 

zijn we bezig geweest met het kritisch luisteren 

en vragen stellen aan elkaar in de kleine kring. 

 

Kennismakingsgesprekken 

Nog niet iedereen heeft zich ingeschreven voor de 

kennismakingsgesprekken. De inschrijflijsten han-

gen bij het betreffende lokaal in de gang. Kunt u 

beide dagen niet dan kunt u een andere afspraak 

maken met de leerkracht. 

 

Herfstwandeling groep 1/2a 

Maandag gaat groep 1/2 a een herfstwandeling 

maken. Graag oude schoenen/kleding aan. 

 

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. 

 

Groep 5: Toets Naut 

Vandaag hebben de kinderen een samenvatting van 

het eerste thema mee naar huis gekregen. Deze is 

om thuis nog een keer door te lezen en/of te  

oefenen. De toets is donderdag 6 oktober. Succes! 

 

Spelling 

De kinderen van groep 4 en groep 5 hebben hun 

eerste dictee gehad. De cijfers vindt u in het ou-

derportaal. 

 

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 

De kinderen van groep 6 hebben afgelopen week 

een open middag gehad. De kinderen waren voor 

één keer de meesters en juffen en de ouders wa-

ren de leerlingen! Dit hebben de kinderen ontzet-

tend goed gedaan.  

 

Bloon 

De kinderen hebben nieuwe woordenlijsten in hun 

Bloon-account gekregen. Hiermee kunnen ze op 

school en thuis oefenen.  

 

Groep 7 

Gymnastiek 

Aanstaande dinsdag is de gymles gewoon weer aan 

de Beukenlaan! 

 

Toets 

Maandag aanstaande Brandaantoets!! 

 

 

 

Lees verder  

mailto:Marten.Schoenmaker@primenius.nl


 

Bibliotheek 
In het kader van de kinderboekenweek gaan we 

volgende week donderdag naar de bibliotheek. De 

schrijfster Bette Westera komt op bezoek! 

 

Tafels 

Volgende week is er een toets van het automatise-

ren van de tafels. Nog even oefenen is voor som-

mige kinderen nog handig! 

 

Bloon 

Alle leerlingen kunnen de woorden van Blok 1 en 2 

van spelling oefenen!  

 

Kennismakingsgesprekken 

Volgende week dinsdag en donderdag zijn de ken-

nismakingsgesprekken. Nog niet alle ouders heb-

ben zich ingeschreven. Met een aantal ouders heb 

ik een andere afspraak gemaakt.  

 

 

Groep 8 

Bloon 

Alle leerlingen kunnen de woorden van Blok  2 van 

spelling oefenen!  

 

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! 


