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Aanwezigheid Mariëlle Tolboom (directeur) 

Mariëlle is aanwezig op onderstaande dagen.  

- Maandag 10 april 

- Dinsdag 11 april 

- Donderdag 13 april 

Aanspreekpunt bij afwezigheid Mariëlle: 

Marten Schoenmaker (groep 4 / 5). 

 

Belangrijke data 

14 april                           Goede Vrijdag  

                                      (alle leerlingen vrij) 

16 april                           zondag 1e Paasdag 

17 april                           maandag  2e Paasdag  

                                      (alle leerlingen vrij)  

22 april t/m 30 april      Meivakantie 

1 mei                              Studiedag  

   (alle leerlingen vrij) 

 

Vastenactie 

Denkt u eraan dat de kluskaarten en vastenactie-

doosjes en het gespaarde geld vóór dinsdag 11 

april weer op school moeten zijn? 

Op witte donderdag (donderdag 13 april) sluiten 

we de vastenactie af en overhandigen we de op-

brengst aan de kerk. 

Palmpasenviering in de kerk 
Zondag 9 april is de Palmpasen viering in de  
St.Vituskerk. De dienst begint om 9.30 uur  
(graag om 9.15 uur aanwezig).  

Kinderen worden uitgenodigd om met een palmpa-

senstok mee te lopen door de kerk. De stokken 

worden vervolgens uitgedeeld aan zieke kinderen 

en volwassenen in het ziekenhuis.  

Rond 10.30 uur kunt u uw kind weer halen bij de 

St. Vituskerk.  

Werving leerkrachten 

Binnen het onderwijs kampen we met een te kort 

aan beschikbare leerkrachten die kunnen invallen 

bij ziekte van de eigenlijke leerkracht. Dat vinden 

wij net als u een kwalijke zaak. Binnen het bestuur 

van Primenius monitoren we hoe vaak dit voorkomt 

en zijn we actief naar de politiek om in ieder geval 

de wet Werk en Zekerheid te laten aanpassen voor 

het onderwijs. We werven actief bij de PABO’s 

naar afgestudeerde leerkrachten en zetten zelf 

ook ons hele netwerk in om mensen te mobiliseren. 

Ik wil daarom ook graag van uw netwerk gebruik 

maken. Kent u mensen die werkzaam zijn in het on-

derwijs of een baan zoeken in het onderwijs, wijs 

ze dan op onze stichting. We komen graag met hen 

in contact. Het bureau dat voor ons de vervangin-

gen regelt, geeft de lijst met beschikbare leer-

krachten op zijn laatst door om 20.00 uur ’s 

avonds. Hierdoor kunnen we u niet altijd op tijd 

melden dat uw kind de volgende dag vrijaf heeft. 

Wij beseffen ons  terdege dat dat heel vervelend 

voor u is als u ’s avonds laat hoort dat uw kind de 

volgende dag vrijaf heeft.  

 

Nieuws uit de groepen: 
 

Groep 1-2a ( juf Susan) 

Bezoek aan de boerderij: 

Op maandag 10 april gaan we naar de boerderij van 

juf Mariëlle.  

 

Graag op maandag 10 april een autostoeltje/zit-

verhoger meegeven aan de kinderen (voorzien van 

naam). 

 

Groep 3-4 

Rapporten 
Denkt u er aan om de rapporten weer in te leve-

ren? 

 

Vrijdag gym en gymkleren 
Het komt steeds vaker voor dat de gymkleren niet 

mee zijn. Dit is erg vervelend, kinderen moeten 

dan kiezen tussen niet meedoen of in ondergoed. 

Dat is niet altijd even prettig voor de kinderen. 

Want gym vinden ze vrijwel allemaal geweldig. Op 

vrijdag dus graag een tas met gymkleding en  
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schoenen mee. Als de kinderen het nu vergeten, 

komt er reservekleding op school. 

 

Schoolfruit 
Komende week is de laatste week van het school-

fruit. De kinderen hebben gesmuld van al het fruit 

en groente. Alle kinderen in groep 3-4 eten nu met 

veel smaak en plezier fruit en groente in de fruit-

pauze. 

 

Groep 3 

Lezen 
Deze week hebben we de ch van licht geleerd. Het 

blijft belangrijk dat de kinderen veel thuis lezen. 

Zeker straks met de vele vrije dagen en vakantie. 

Elke dag even tien minuutjes lezen is top. En wat 

kunnen ze lezen die kanjers! 

 

Rekenen 
De week hebben we geoefend met splitsen, we 

gaan komende week oefenen met klokkijken. Oefe-

nen van hele en halve uren en de dagindeling. 

 

Groep 4  

Spelling 
Vorige week hebben we nog geleerd van de letter-

dief, hoor je een lange klank van aa, oo en uur ach-

teraan dan wordt een letter gestolen. Nu hebben 

we geleerd dat deze woorden ook in het midden 

kunnen zitten. Ook hebben we zes nieuwe woorden 

met de v geoefend om de nieuwe woorden te met 

de f en de v te leren. Als je de woorden goed uit-

spreekt hoor je het verschil tussen de harde F en 

zachte V. De F zit voor in je mond en rolt over je 

lippen, de V voel je in je keel.  

 

Rekenen 
Deze week hebben we veel geoefend met sommen 

tot 100, komende week gaan we hard bezig met 

klokkijken. Hele en halve uren, kwartieren, vijfmi-

nuten en minuten. Zowel analoog als digitaal. En we 

gaan oefenen met het rekenen met tijd.  

 

 

 

 

 

 

 

Groep 4 / 5 

Vastenactie – kluskaarten 

Veel kinderen zijn al druk bezig geweest met de 

vastenactie! Heel mooi om te zien! 

 

Graag de kluskaarten en het geld vóór dinsdag 

11 april mee terug naar school. 

 

 

Groep 6 

Meander Toets Thema 3 
De kinderen hebben een samenvatting meegekre-

gen van thema 3. De kinderen hebben deze toets 

op maandag 10 april.  

 

Controledictee blok 7 
De kinderen hebben dinsdag 11 april een dictee van 

blok 7. Deze woorden kunnen ze oefenen in 

BLOON.  

 

Vastenactie 

We hebben het de afgelopen weken gehad over 

Gladys. Een meisje dat in El Salvador woont.  

Dit jaar zamelen we op de Sint Vitus geld in voor 

de aanleg van een nieuwe speeltuin en/of moestuin.  

 

Spreekbeurten 

De planning voor de spreekbeurten is af. De kin-

deren zijn op de volgende dagen aan de beurt: 

 
Tim 18 april Deniz 19 april Yasmin 20 april 

Britt 2 mei Niels B 3 mei Lieke 4 mei 

Florian 9 mei Gerben 10 mei Berry 11 mei 

Nina 16 mei Emma 17 mei Michelle 18 mei 

Annabel 23 mei Anna 24 mei Mireille 30 mei 

Ilayda 31 mei Lola 1 juni Hermann 13 juni 

Niels M 14 juni Julia 15 juni Senna 20 juni  

 

Groep 7 

 

Woensdag 12 april is de toets van Chapter 4 van 

Engels! De woordenlijst en zinnetjes hebben de 

leerlingen mee naar huis gekregen om te oefenen. 

 

Tweede Wereldoorlog dichterbij 

Dinsdag 11 april doen we mee aan een project over 

de Tweede Wereldoorlog! Het project speelt zich 

af in  en rond de Vennekerk.  
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Verkeersexamen 

Donderdag 5 april hebben de leerlingen het theo-

retisch gedeelte van het verkeersexamen gehad. 

Nadat een aantal leerlingen her-examen hebben 

gedaan, kunnen we vertellen dat alle leerlingen zijn 

geslaagd!! Gefeliciteerd! 

 

 

Groep 8 

Afwezigheid juf Tessa 

Helaas is juf Tessa nog niet beter en is ze vol-

gende week niet op school. Het gaat gelukkig wel 

iets beter met haar.  Tot de meivakantie gaat juf 

Natascha haar dagen overnemen.                                                 

 

Spelling dictee 

De leerlingen hebben dinsdag 18 april een dictee 

van blok 7.   

 

AMN toets 
De officiële eindtoets van AMN zal plaatsvinden 

op maandag 8 mei en dinsdag 9 mei. U krijgt hier-

over nog meer informatie. 

Huiswerk                                          

De leerlingen hebben huiswerk meegekregen, dit 

moeten ze donderdag weer inleveren. 

 

 

Het team wenst u een fijn weekend!  
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