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Aanwezigheid Mariëlle Tolboom (directeur) 

Mariëlle is aanwezig op onderstaande dagen.  

 

Aanspreekpunt bij afwezigheid Mariëlle: 

Marten Schoenmaker (groep 4 / 5). 

 

Belangrijke data : 

20 juni   Schoolreis groep 1 t/m 5 

22 juni  Spelletjesdag groep 3 en 4 

22 juni    Sportdag groep 5 t/m 8 

23 juni  Schoolreis groep 6/7 

27 juni  Prikactie school start om 9.30 

 

Prikactie 

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het één en 

ander over gehoord: op 27 juni zullen de basis-

scholen in Nederland een uur later aanvangen met 

hun lessen dan normaal. Dit alles heeft te maken 

met een landelijke actie voor goed onderwijs. We 

willen het prachtige vak weer aantrekkelijk maken 

voor mensen met onderwijspassie en aantrekkelijk 

laten blijven voor ons. In de bijlage vind u een in-

formatieve brief over deze prikactie.  

iPads schoolverlaters met betalingstermijn 

Heeft u een iPad via Primenius gekocht met beta-

lingsregeling en gaat uw zoon of dochter naar het 

voortgezet onderwijs, dan ontvangt u vanuit Prime-

nius deze maand via de mail informatie over de af-

wikkeling van deze huurkoopovereenkomst. U dient 

een keuze te maken tussen het inleveren van de 

iPad in goede staat óf het afbetalen van de laatste 

termijn(en). Mocht u vragen hebben dan kunt u een 

mail sturen naar ipad@primenius.nl  

 

iPad aanbod leerlingen groep 3 

Gaat uw kind volgend schooljaar naar groep 3 en 

wilt u voor hem of haar een iPad aanschaffen voor 

schoolgebruik? Dan kunt u gebruikmaken van het 

vrijblijvende aanbod van Primenius. Via de educa-

tiestore van Primenius kunt u overgaan tot aan-

schaf. Meer informatie staat op https://www.pri-

menius.nl/de-stichting/ipad Mocht u nog vragen 

hebben dan kunt u bellen met 0597-743100 of een 

mail sturen naar ipad@primenius.nl  

Betaling schoolgeld/ schoolreis en kamp 

Nog enkele ouders hebben de ouderbijdrage, het 

kampgeld of de schoolreis niet betaald. (We heb-

ben de ouders hierover een persoonlijke mail ge-

stuurd.) We gaan ervan uit dat vóór de aanvang van  

schoolreis/ kamp al het geld binnen is zodat ieder-

een mee kan. We zorgen voor een aangepast pro-

gramma op school wanneer uw kind niet mee kan.  

Wilt u, wanneer uw kind niet mee kan (om welke 

reden dan ook), dit aangeven bij de leerkracht van 

uw kind. Mochten er betalingsproblemen zijn dan 

graag contact opnemen met Mariëlle. 

 

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 sportdag, dan kunt u zich aanmel-

den bij meester Marten. 

Ouderraad                                                         

Hallo Allemaal,                                                    

Ook ik zal me even voorstellen.                                     

Ik ben Mariejona van Duijnhoven en trotse moeder 

van 4 jongens, waarvan er nog 2 van op de St.Vi-

tusschool zitten, Leon Gr 8, & Jarick Gr 5.  

Ik werk zelf thuis op ons melkveebedrijf.                          

Ik zit al vanaf 2011 bij de OR en doe het met veel 

plezier. Super leuk om betrokken te zijn met de 

leuke activiteiten, die er op school worden gedaan 

voor de kinderen.                                                        

Groetjes Mariejona  
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Kinderwoorddienst 

Zondag 25 juni 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. 

 

Nieuws uit de groepen: 
 

Groep 1 t/m 5 

Schoolreis 

Dinsdag 20 juni gaan we op schoolreis naar Attrac-

tiepark Duinen Zathe in Appelscha. Uw kind krijgt 

maandag een schoolshirt om dinsdag aan te trek-

ken zodat ze herkenbaar zijn in het park. 

Heeft uw kind er nog één van de Avondvierdaagse? 

Graag zelf even wassen en dinsdag aan doen. 

Van de hogere groepen graag inleveren! 

 

8.30 uur Verzamelen we in de klas 

8.45 uur Ouders kunnen ons uitzwaaien aan  

       de Nassaustraat 

± 16.15 uur Terug op school 

 

Zie de schoolreisbrief voor meer informatie, deze 

heeft u eerder ontvangen. 

 

Groep 1/2a en b 

Afscheid: 

Op woensdag 21 juni nemen juf Kim en meester 

Wesley na bijna een jaar stage te hebben gelopen 

bij ons in de groepen, afscheid. De kinderen hoe-

ven geen eten en drinken mee te nemen. 

 

Speelgoeddag: 

Op donderdag 22 juni is het speelgoeddag. 

 

Groep 3/4 

Verjaardag juf Wendy 

Juf Wendy viert haar verjaardag op woensdag 21 

juni. De kinderen hoeven geen fruit en drinken mee 

te nemen (heeft uw kind allergieën dan voor de ze-

kerheid wel). We maken er een feestelijke och-

tend van. 

 

Schoolreis 
Dinsdag gaan we op schoolreis! We hebben er on-

wijs veel zin in! 

 

Spelochtend 
Donderdag hebben we van 11.00 tot 12.30 speloch-

tend. Voor en na die tijd volgen we het reguliere 

programma. Mocht het erg hard regenen wordt de 

spelochtend afgelast. 

 

Cito 
We zijn rustig aan gestart met de cito in groep 3 

en 4.  

 

Groep 5 

Schoolsportdag 22 juni 

We zoeken nog dringend ouders om te ondersteu-

nen bij de schoolsportdag! Alvast bedankt! 

Volgende week hebben de kinderen de toets van 

Brandaan. Vandaag hebben de kinderen de samen-

vatting mee naar huis gekregen. Succes! 

 

Groep 6 

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!  

 

Sportdag:  

Donderdag 22 juni is de sportdag! We vertrekken 

samen vanaf school en de leerlingen zijn net als an-

ders om half 3 vrij! 

 

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 is de sportdag! We vertrekken 

samen vanaf school en de leerlingen zijn net als an-

ders om half 3 vrij! 

Schoolreis 23 juni 

Vrijdag 23 juni gaan we op schoolreis. We vertrek-

ken om half 9 en zijn ongeveer om half 5 weer te-

rug! 
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Verjaardag 

Wat ben ik verwend op mijn verjaardag! Liedjes, 

tekeningen en kadootjes! Heel erg bedankt alle-

maal. 

 

Groep 8 

Toetsen: 

Maandag 19 juni dictee van spelling 

Dinsdag 20 juni toets van Meander over cultuur en 

religie 

Maandag 26 juni toets van Engels. 

 

Belangrijke data: 

22 juni sportdag 

12,13 en 14 juli gaan we op kamp                            

18 juli afscheidsavond groep 8                               

19 juli gaan we groep 8 uitbellen. 

   

Het team wenst u een fijne week. 
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