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Aanwezigheid Mariëlle Tolboom (directeur) 

Mariëlle is aanwezig op onderstaande dagen.  

- Maandag 27 februari 

- Dinsdagochtend 28 februari 

- Vrijdag 3 maart  

Aanspreekpunt bij afwezigheid Mariëlle: 

Marten Schoenmaker (groep 4 / 5). 

 

Belangrijke data 

18-26 februari Voorjaarsvakantie 

27  februari Rapporten mee naar huis 

28  februari Carnaval op school 

28 februari Oudergesprekken 

29  februari Start vastenactie 

2 maart  Oudergesprekken 

7 maart  Ouderavond iPad, ICT en  

   social media 

 

Ouderavond dinsdag 7 maart (herhaling) 

Op school krijgen wij regelmatig vragen van ouders 

over de iPad, hoe het apparaat werkt en hoe om te 

gaan met social media. Kinderen werken razendsnel 

op de iPad, maar als ouder is het soms lastig om bij 

te benen wat de kinderen doen. 

 

Om u hierover te informeren houden we een ou-

deravond op dinsdag 7 maart, aanvang 19:30. 

Tijdens deze avond hebben we het over de iPad 

zelf, hoe de iPad op school ingezet wordt en over 

social media gebruik door kinderen.  

 

Wij hopen van harte op uw komst! 

 

 

 

 

 

Stage Havo 4 leerlingen. 

In de week van 27 feb tot 3 maart komen er een 

aantal leerlingen van het Dollard College stage 

lopen bij ons op school. Het doel van deze stage is 

om ervaring op te doen op grond van interesse en 

mogelijke studierichting.  

 

Het verstrekken van medicijnen op school 

De ouders, waarvan de kinderen medicijnen krijgen 

op school hebben een toestemmingsformulier mee 

naar huis gekregen. Wij willen deze formulieren 

graag ingevuld retour, Mocht u geen formulier 

hebben ontvangen en uw kind krijgt wel medicijnen 

onder schooltijd, wilt u deze dan bij Juf Mariëlle 

afhalen.  

 

Kinderwoorddienst 26 februari 

Zondag 26 februari is er weer kinderwoorddienst. 

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. 

 

Zwerfvuilactie (herhaling) 

De St. Vitusschool heeft zich aangemeld voor een 

zwerfvuilactie van de gemeente Oldambt! We wil-

len de omgeving van de school helpen opruimen! 

Hiermee kan de school een stimuleringsbijdrage 

ontvangen die de school vrij kan besteden. Wij 

willen deze bijdrage gebruiken om ons schoolplein 

te verbeteren! 

 

Meer informatie vindt u op: 

https://www.gemeente-oldambt.nl/in-

oldambt/news/ook-in-2017-weer-beloning-voor-

zwerfvuilacties 

 

Tevredenheidspeiling 

Om een goed beeld van de kwaliteit op de scholen 

te krijgen, hecht Primenius veel waarde aan het 

oordeel van ouders, leerlingen en medewerkers. 

Het bestuur heeft daarom besloten op al haar 

scholen een kwaliteitsonderzoek te houden. Dit 

onderzoek zal binnenkort plaatsvinden door middel 

van een tevredenheidspeiling. Er wordt een drietal 

tevredenheidspeilingen afgenomen: voor ouders, 

voor leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 en voor 

medewerkers. 
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Nieuws uit de groepen: 
 

Groep 1-2 a en b  

Thema verkeer 

Na de vakantie starten we met het thema verkeer. 

Hiervoor zijn beide groepen 1/2  op zoek naar 

grote dozen voor het project. Wilt u ook al vast 

keukenrollen voor ons meesparen ? (geen wc rol-

len). 

 

Bezoek bibliotheek  

De groepen  1-2 a en b gaan 2 maart naar de bieb. 

Wij zoeken ouders die mee kunnen om een groepje 

in de bibliotheek te begeleiden. Beide groepen 

zoeken 4 ouders. Groep a ( juf Susan)van 9.00 uur 

tot 10.00 uur en groep b( juf Dorothé) van 10.00 

uur tot 11.00 uur exclusief wandeltijd. U kunt zich 

opgeven bij de desbetreffende juf. 

 

Carnaval 

28 februari vieren we op school carnaval. De kin-

deren mogen dan verkleed op school komen. Nade-

re informatie volgt nog maar dan kunt u vast op 

zoek naar een outfit !  

 

Groep 1/2 a is druk aan het oefenen voor het op-

treden. We hebben een dansje op het liedje van 

Koos Konijn – coco loco. De kinderen mogen in de 

vakantie natuurlijk ook thuis oefenen! Het filmpje 

met dansje is te vinden op YouTube. 

 

Groep 3/4 

Groep 3 

Lezen 

Afgelopen week hebben we leestoetsen gedaan. 

Veel kinderen hebben moeite met de letters: b en 

d, ie en ei, eu en ui. 

Om extra te oefenen heeft uw kind woensdag een 

oefenboekje meegekregen om ook in de vakantie 

het lezen bij te houden.  

Het automatiseren van de letters t/m kern 6 is 

belangrijk voor het vloeiend lezen. We willen niet 

meer hakken en plakken: dus niet meer r-aa-m 

maar rrrraaaaaaammm, dit noemen we zingend 

lezen. 

Dagelijks 5 minuten is voldoende. Weet uw kind 

een letter niet? Zeg het voor en laat de letter 

regelmatig tussendoor terug komen. 

 

Voorlezen is daarnaast belangrijk voor de woor-

denschat én erg gezellig natuurlijk! 

Schrijven 

We zijn erg druk geweest met het oefenen van de 

schrijfletters. Veel kinderen ‘tekenen’ de letters 

nog en dit kost veel tijd. Met schrijfletters kun je 

vlotter schrijven. We oefenen op verschillende 

manieren: met onze vingers, elleboog, neus, voeten, 

op het bord met de pen en ook nog in het schrift. 

De kinderen doen erg hun best! 

 

Groep 4 (3) 

Spreekbeurten 
Na de voorjaarsvakantie starten we met spreek-

beurten. De kinderen krijgen momenteel de gele-

genheid om zich te oriënteren op een onderwerp. 

Volgende week maken we een rooster met leer-

lingen en onderwerpen voor de spreekbeurten na 

de vakantie. Per email en brief krijgen de leer-

lingen informatie mee over het houden van een 

spreekbeurt. 
  
Rekenen 
De kinderen hebben een tafelschriftje gekregen 

waar ze eens per twee weken een nieuwe tafel in 

schrijven. Dit schriftje nemen de kinderen mee 

naar huis om te oefenen. Als de tafel voldoende 

geleerd is, mogen ze het laten horen en wordt 

deze afgestempeld. 
 

Spelling 
Volgende week dictee over de geleerde woorden. 

Goed oefenen in bloon. 
  

Groep 4 / 5 

Spreekbeurten 

Het is niet helemaal gelukt om de spreekbeurten 

met de kinderen te plannen. Na de vakantie pakken 

we dit weer op.  

 

Oudergesprekken 

De kinderen hebben de uitnodiging en het rooster 

van de rapportgesprekken meegekregen. Een aan-

tal ouders heeft nog geen afspraak met mij ge-

maakt. Ik wil u vragen z.s.m. een afspraak met mij 

te maken! 

 

De rapporten vindt u aan het einde van de voor-

jaarsvakantie in het ouderportaal. De kinderen 

krijgen de rapporten mee op maandag 27 februari. 

 

 

Lees verder  
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Groep 7 

Oudergesprekken 
De leerlingen hebben vandaag de planning voor de 

oudergesprekken meegekregen! 

Groep 8 
Toes Naut thema 3 
Maandag 27 februari hebben we de toets van Naut 

thema 3. De kinderen hebben een samenvatting en 

begrippenlijst meegekregen. 

Formulieren Ubbo Emmius/Dollard College 
Vóór 1 maart moeten alle kinderen worden aange-

meld op het voortgezet onderwijs. Graag voor de 

vakantie de formulieren weer meegeven met een 

kopie van het identiteitsbewijs. 

Rapporten 
De rapporten worden vrijdag (3 maart) na de va-

kantie meegegeven. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Het team wenst u een 

fijn weekend!  
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