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Aanwezigheid Mariëlle Tolboom (directeur) 

Mariëlle is aanwezig op onderstaande dagen.  

 Maandag         12 juni  

 Dinsdag          13 juni 

 Woensdag        14 juni  

 Vrijdagmorgen   16 juni 

 

Aanspreekpunt bij afwezigheid Mariëlle: 

Marten Schoenmaker (groep 4 / 5). 

 

Belangrijke data : 

5 t/m 9 juni                 Pinkstervakantie  

                                    (alle leerlingen vrij) 

12 t/m 16 juni              Avondvierdaagse 

20 juni   Schoolreis groep 1 t/m 5 

23 juni                         Schoolreis groep 6/7 

 

VOETBALCLINIC V.V. HEILIGERLEE 
Op woensdag 7 juni a.s. organiseert v.v. Heiligerlee 

een voetbalclinic voor jeugdleden en niet-jeugd- 

leden t/m 11 jaar. De clinic begint om 14.00 uur en 

duurt tot 16.30 uur. We willen er een leuke en  

gezellige middag van maken. 
Onderdelen die aan bod komen zijn onder andere.: 

 snelheidsmeter (hoe hard schiet je?) 

 techniektraining 

 partij-spel 

 penaltyschieten op de keeper van het 1e 

elftal van v.v. Heiligerlee 

DEELNAME IS GRATIS. 

Geef je snel op via: v.v.Heiligerlee@outlook.com 
 

Betaling schoolgeld/ schoolreis en kamp 

Wat fijn dat al zoveel ouders gehoor hebben gege-

ven aan de betaling van deze gelden. We gaan er-

van uit dat vóór het schoolreis/ kamp al het geld 

binnen is zodat iedereen mee kan. Mochten er be-

talingsproblemen zijn dan graag contact opnemen 

met Mariëlle. 

 

Inzameling  

Afgelopen week hebben de kinderen een kleine bij-

drage in het huis gestopt. Deze bijdrage werd ge-

vraagd voor een cadeaubon voor de oud-leerlingen 

die door de explosie alles zijn kwijtgeraakt. We 

kunnen voor onze vier oud-leerlingen allemaal een 

waardebon aanschaffen van € 15.- en zullen dit na 

de vakantie overhandigen. Bedankt hiervoor.  

 

Juf Remke en meester Marten zijn geslaagd! 
Afgelopen woensdag zijn juf Remke en meester 

Marten geslaagd. Juf Remke heeft haar akte 

godsdienst/ levensbeschouwing gehaald en mees-

ter Marten heeft zijn akte identiteitscoördinator 

behaald. Gefeliciteerd! 

 

Formatie 

De formatie voor volgend schooljaar is bijna rond.  

We krijgen veel aanmeldingen van nieuwe leer-

lingen op de St. Vitus. Hier zijn we erg blij mee. 

Ook de peuterspeelzaal heeft een groot aantal 

peuters die zullen doorstromen naar onze school. 

Dit betekent dat we ook volgend schooljaar met 

twee kleutergroepen kunnen starten. Zodra alles 

duidelijk is wat betreft de verdeling van de groe-

pen, stel ik u hiervan zo snel mogelijk op de 

hoogte.  

 

Sportdag 2017 Groep 5 t/m 8 

De schoolsportdag voor alle vormen van basison-

derwijs in Winschoten wordt dit jaar gehouden op 

donderdag 22 juni. Deze sportdag speelt zich af 

op het sportpark St.Vitusholt en duurt van 09.00 

tot + 13.00 uur. De voorgaande jaren mochten we 

de steun ontvangen van veel ouders. De werkzaam-

heden zijn zo eenvoudig dat iedereen dit werk kan 

verrichten. Mocht u zich op willen geven om mee te 

helpen bij deze ortdag, dan kunt u zich aanmelden 

bij meester Marten. 

 

St. Vitusdag donderdag 15 juni 

 
Donderdag 15 juni is het St. Vitusdag. Op deze 

dag staan allerlei culturele activiteiten gepland in 

het kader van St. Vitusdag. 's Ochtends openen 
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met een beeldend verhaal van St. Vitus en gedu-

rende de dag staan drie uitdagende activiteiten 

gepland:  

1. Een educatieve stadswandeling door Winschoten 

met een rondleiding door de St. Vituskerk; 
2. Een workshop kunst, waarbij de kinderen een 

kunstwerk gaan maken onder leiding van een kun-

stenaar; 
3. Een workshop drama van een dramadocente. 

De kinderen worden tussendoor voorzien van wat 

drinken en iets lekkers.   

 

Nieuws uit de groepen: 
 

Groep 1 t/m 5 

Dinsdag 20 juni gaan we gezamenlijk op schoolreis 

naar Duinen Zathe in Appelscha. U heeft hierover 

een brief gekregen met informatie. U kunt het 

geld voor de schoolreis overmaken naar: 

NL74INGB0001918512 t.n.v. oudervereniging rk 

scholen ( graag naam en groep noteren als beta-

lingskenmerk). 

 

Groep 1/2a (juf Susan)  

Denkt u aan de betaling van de het schoolreisje.  

 

Thema onderwaterwereld: 

Vorige week woensdag zijn we gestart met het 

thema Onderwaterwereld. Heeft u thuis nog spul-

len die we hiervoor kunnen gebruiken? Deze zijn 

van harte welkom. 

 

In de klas zijn we al druk aan de slag met het 

thema. De kinderen hebben met klei onderwater-

dieren gemaakt, sommige kinderen hebben een 

kwal gemaakt in een fles water. Ook hebben we sa-

men een octopus gemaakt, deze is na de vakantie 

te bewonderen in de klas. 

 

Speelgoedmiddag: 

Op donderdag 15 juni is het speelgoedmiddag. De 

kinderen mogen speelgoed voor binnen en/of bui-

ten meenemen. 

 

Vriendenboekje kwijt 

Eva is haar vriendenboekje kwijt, heeft iemand 

haar vriendenboekje thuis liggen? 

 

 

 

Groep 3/4 

Rekenen herhaling 
Afgelopen en komende weken zijn we bezig met 

herhaling van alle aangeboden stof. De leerlingen 

werken in hun werkboek aan opdrachten en zijn 

met verschillende materialen aan het optellen en 

aftrekken. 

Spelmorgen 
Op de valreep hebben genoeg ouders aangeboden 

te helpen. De week na de vakantie ontvangt u een 

brief met alle informatie over de spelmorgen. 

Lezen in de bibliotheek 
Lidmaatschap van de bibliotheek is voor kinderen 

gratis, leuk én leerzaam. Ieder kind leest op zijn 

eigen niveau, als u benieuwd bent naar boeken die 

passen bij het niveau van uw kind; vraag het even 

aan juf Suzanne of juf Wendy. Over het algemeen 

lezen de kinderen nu op AVI e3 (groep 3) en AVI 

e4 (groep 4). Veel leesplezier in de vakantie. 

Cito 
Na de vakantie starten we rustig aan met cito van 

eind 3 en eind 4, de toetsen worden op rustige mo-

menten afgenomen zowel in de groep, als in kleine 

groepjes als individueel. Juf Suzanne ondersteunt 

zoveel mogelijk op de maandag, dinsdag en woens-

dag bij de afname van de toetsen. 

Fijne vakantie 
Wij wensen u een heel fijne vakantie.  

Juf Wendy en juf Suzanne 

 

Groep 3 

Lezen 
We zijn druk aan het oefenen met het lezen van 

woorden met lange klanken, bijvoorbeeld jager. De 

aa klinkt lang maar deze schrijven we kort. De kin-

deren hebben woensdag leesbladen meegekregen, 

elke dag eventjes lezen. 

 

Groep 4 

Spelling 
De woorden van blok 8 staan in Bloon. Elke dag 

eventjes vijf tot tien minuten oefenen helpt 

enorm. Ook de spelletjes als galgje zijn erg leuk en 

leerzaam. Na de vakantie is het dictee. Na de va-

kantie staat ook de taaltoets gepland van blok 7. 
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Groep 5 

Spreekbeurten 

De meeste kinderen hebben hun spreekbeurt al 

gehouden en ik ben super trots op het resultaat! 

De foto’s vindt u op onze Facebookgroep. 

 

Groep 6 

Controledictee blok 8 

Maandag 29 mei hebben de kinderen van groep 6 

geen controledictee gehad. In plaats daarvan is 

het controledictee van blok 8 nu op dinsdag 20 juni 

De woorden staan in Bloon.  

 

Spreekbeurten 

Al veel kinderen hebben hun spreekbeurt gehad. 

En wat een geweldige spreekbeurten waren het al 

tot nu toe! We leren er allemaal hartstikke veel 

van! 

 

Brandaan Toets blok 5 

Op maandag 19 juni hebben de kinderen de toets 

van Brandaan blok 5. De kinderen hebben hiervan 

vandaag een samenvatting van meegekregen.   

 

Schoolreis 23 juni 

Vrijdag 23 juni gaan we op schoolreis!  

 

Groep 7 

 

Toetsen Engels en Meander 

19 juni is de toets Engels Chapter 5! 

26 juni is de toets van Meander Thema 5. 

De samenvattingen zijn meegegeven. 

 

Sportdag: donderdag 22 juni. 

 

Schoolreis 23 juni 

Vrijdag 23 juni gaan we op schoolreis!  

 

Rapporten 

Nog niet iedereen heeft het rapport weer ingele-

verd! Graag meegeven naar school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 8 

 

Kamp                                               

De leerlingen hebben een brief meegekregen over 

kamp. 

 

 

Het team wenst u een fijne week. 
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