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Belangrijke data 

12 oktober Pleinfeest 

17-21 oktober Herfstvakantie 

 

Aanwezigheid Mariëlle Tolboom (directeur) 

Mariëlle is aanwezig op onderstaande dagen. 

- Maandag 10 oktober 

- Dinsdag 11 oktober 

- Woensdag 12 oktober 

Aanspreekpunt bij afwezigheid Mariëlle: 

Marten Schoenmaker (groep 4 / 5). 

 

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! 

 

Kinderkoor 

Woensdag 26 oktober start het kinderkoor. 

Er kunnen nog kinderen bij! U kunt uw kind opgeven 

bij de leerkracht van uw kind. 

 

Het kinderkoor zingt op woensdagmiddag van 

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

eigen tijd) 

 

 

 

 

 

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.  

Buiten de klassen hangen opgavelijsten. Hier kun-

nen de kinderen hun naam op invullen als ze iets 

willen verkopen. Het geld ( € 2,- voor een meter ) 

kan aan meester Rob gegeven worden.  

 

Nieuws uit de groepen: 
 

Groep 1 en 2 a en b 

Wat hebben we gedaan deze week:  

In groep 1 zijn we deze week bezig geweest met: 

- de begrippen veel en weinig gebruiken. 

- Het werken met de dobbelsteenstructuur 

t/m 4 en dit op je vingers kunnen laten 

zien.  
 

In groep 2 zijn we deze week bezig geweest met: 

- Begrippen rond inhoud gebruiken in bete-

kenisvolle situaties en tegenstellingen, zo-

als: vol, voller, volst, veel, weinig, meer, 

minder, meeste, minste, evenveel 

- Het herkennen van rijmwoorden in een 

liedje, versje of gedichtje. Aangeven of 

woorden wel of niet op elkaar rijmen en 

zelf een rijmwoord bedenken bij een be-

paald woord 
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Rendselheerdt: 

Elk jaar hebben we een kleuterproject in samen-

werking met de Rendselheerdt. Een aantal keer 

per jaar gaan we naar het verzorgingshuis, of de 

opa’s en oma’s van het verzorgingshuis komen bij 

ons op school. 

 

Op maandag 10 oktober gaan beide groepen 1/2  

lopend naar de Rendselheerdt om spelletjes te 

spelen.  

  

Verjaardag van de juffen: 

Op donderdag 13 oktober vieren juf Dorothé en 

juf Susan hun verjaardag. Juf Dorothé is jarig op 

13 oktober en juf Susan is jarig op 19 oktober.  

 

Herfstwandeling groep 1/2a ( juf Susan) 

Dinsdag 11 oktober gaat groep 1/2 a een herfst-

wandeling maken. Graag oude schoenen/kleding 

aan. Bij slecht weer blijven we op school. 

 

Thema herfst: 

Na de herfstvakantie gaan we beginnen met het 

thema herfst. Voor onze herfsthoek zijn we op 

zoek naar de volgende spullen; 

- Rode paraplu/parasol 

- Regenjas + regenlaarzen 

 

Groep 3/4 

Groep 3  

Groep 3 heeft de letters t, ee, n en b leren lezen 

en schrijven. Met rekenen zijn we gestart met het 

splitsen. 

 

Groep 4 

Het werken met de Ipad gaat nu erg goed, de eer-

ste leerdoelen worden behaald. Met rekenen zijn 

we bezig met sommen tot 20, getallen tot 100 en 

de tafels van 2, 5 en 10. 

 

Vetersstrikken 

Een groot aantal kinderen heeft nog moeite met 

vetersstrikken. Na de herfstvakantie verwacht ik 

dat alle kinderen dit zelfstandig oefenen. Graag 

thuis oefenen, dan kunnen de kinderen het mij 

laten zien voor hun veterstrikdiploma. 

 

Vertelkring 

Foto's zijn altijd leuk om te laten zien. Als uw kind 

leuke foto's heeft kunt u deze sturen naar:  

suzanne.dewaal@primenius.nl 

 

Bloon 

De kinderen van groep 4 hebben vanaf vorige week 

een bloon account. Ze weten zelf hoe ze moeten 

inloggen, mocht u de inloggegevens willen kan ik 

deze mailen. Dagelijks 10 minuutjes oefenen is 

zeer zinvol. 

 

Leesouders 

Als er nog ouders zijn die met een groepje leer-

lingen uit groep 3 of groep 4 een kwartiertje wil-

len lezen hoor ik heel graag. 

 

Gymnastiek 

Veel kinderen hebben hun gymspullen al meegeno-

men. Heel erg goed! We hopen dat de volgende 

keer de laatste vier kinderen ook in gymkleding 

met de gymles mee kunnen doen. 

 

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. 

 

Stagiaire 

Tot aan de voorjaarsvakantie komt juf Frederieke 

bij ons stage lopen. Frederieke volgt de opleiding 

leerkracht basisonderwijs (PABO) aan de Stenden 

Hogeschool en zit in het 3e jaar. Na de voorjaars-

vakantie gaat ze stage lopen in groep 7. 

 

Wist u dat? 

Uw kind thuis zijn (voortgangs-)rapport kan laten 

zien in Snappet? 

 

Groep 6 

Belangrijk! 

Aanstaande maandag 10 oktober hebben de kin-

deren van groep 6 hun toets van Brandaan. De 

toets gaat over de VOC. De kinderen hebben een 

samenvatting meegekregen naar huis. Deze moeten 

ze leren.  

 

Bloon 

De kinderen hebben nieuwe woordenlijsten in hun 

Bloon-account gekregen. Hiermee kunnen ze op 

school en thuis oefenen. Blok 2 is deze keer aan de 

beurt.  
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Groep 7 

Toets 

Maandag aanstaande hebben we een toets van 

Engels. De samenvatting is mee naar huis gegeven. 

 
Bloon 

Nog maar weinig kinderen hebben Bloon geoefend! 

 

Bezoek en voorlezen 

Donderdag 13 oktober gaan we in het kader van de 

kinderboekenweek  naar de Woldranck om oudere 

mensen voor te lezen!  

 

Rapport 

Nog niet alle leerlingen hebben hun rapport ingele-

verd! 

 

Groep 8 

Kinderboekenweek 

Isa en Laurens hebben vrijdag 7 oktober voorge-

lezen in het Vondelhuis 

Ze vonden het erg leuk!  

 

Bloon 

Alle leerlingen kunnen de woorden van Blok  2 van 

spelling oefenen!  

Dictee donderdag 13 oktober 

 

Naut 

Toets dinsdag 25 oktober. 

 

 

Het team wenst u een 

fijn weekend! 


