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Aanwezigheid Mariëlle Tolboom (directeur) 

Mariëlle is aanwezig op onderstaande dagen.  

26 juni 

27 juni 

28 juni 

30 juni 

 

Aanspreekpunt bij afwezigheid Mariëlle: 

Marten Schoenmaker (groep 4/5). 

 

Belangrijke data : 

      

27 juni  Prikactie school start om 9.30 uur 

12/13/14         juli kamp groep 8 

16 juli              gezinsviering 

18 juli              afscheidsavond groep 8 

 

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 vindt 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  

Primenius deze maand via de mail informatie over 

de afwikkeling 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.primenius.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 kamp 

Nog enkele ouders hebben de het kampgeld niet 

betaald. (We hebben de ouders hierover een per-

soonlijke mail gestuurd.) We gaan ervan uit dat 

vóór de aanvang van kamp al het geld binnen is zo-

dat iedereen mee kan. We zorgen voor een aange-

past programma 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 leer-

kracht van uw kind. Mochten er betalingsproble-

men zijn dan graag contact opnemen met Mariëlle. 

Ouderraad                                                                     

Hallo allemaal, 

Graag zou ik mij even willen voorstellen, een aantal 

zullen mij vast al eens gezien of gesproken heb-

ben. Mijn naam is Wilma Bunt, woonachtig in Win-

schoten samen met mijn gezin, trotse moeder van 

Anouk Hassinck groep 5 en Eline Hassinck groep 

1/2b. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als 

leidinggevende in de thuiszorg.  

 

Mijn keuze voor de OR is omdat ik graag bezig mag 

zijn en het organiseren van 

activiteiten leuk vindt. 

Daarnaast vind ik het fijn 

om meer betrokken te zijn 

bij de school. Ook volgend 

schooljaar gaan we er sa-

men met de OR weer een 

gezellig schooljaar van ma-

ken.  

 

Zomerse groetjes, Wilma 

 

 

http://www.kiva.nl/
https://www.facebook.com/rkstvitusschool
http://www.trefwoord.nl/
https://nl.snappet.org/
https://klasseplan.nl/
https://www.rkstvitus.nl/
https://www.primenius.nl/
mailto:stvitusschool@primenius.nl
http://www.rkstvitus.nl/
http://www.facebook.com/rkstvitusschool
mailto:ipad@primenius.nl
https://www.primenius.nl/de-stichting/ipad
mailto:ipad@primenius.nl


 

Koor 

Op 16 juli is om 11.00 uur de laatste gezinsviering 

in de St. Vitus kerk. De kinderen van het koor wor-

den daar die ochtend verwacht. Het tijdstip hoort 

u nog. 

 
Kinderwoorddienst 

Aanstaande zondag, 25 juni, is er weer kinder-

woorddienst. Alle kinderen zijn van harte welkom! 

De viering begint om 09.30 uur. De kinderwoord-

dienst vindt tijdens de viering plaats. We starten 

vanuit de kerk. 

 

Nieuws uit de groepen: 
 

Groep 1/2a  

Thema: 

Volgende week sluiten we het thema Onderwater-

wereld af. Het volgende thema is Reizen/vakantie. 

Dit gaan wij aan de hand doen van het boek Pim Pi-

loot. Tot de zomervakantie gaan we werken met 

het thema Vliegtuigen en de luchthaven. Heeft u 

thuis nog spullen die wij kunnen gebruiken? Bij-

voorbeeld koffers, speelgoedvliegtuigen etc.  

 

Schoonmaakmiddag: 

Wie kan woensdagmiddag 19 juli helpen met het 

schoonmaken van de klas? Ook moet het speelgoed 

weer schoongemaakt worden. Op maandag 3 juli 

zullen er bakken met speelgoed klaar staan. Het 

zou fijn zijn als iedereen 1 bak mee kan nemen zo-

dat het speelgoed weer schoon is voor het vol-

gende schooljaar. 

 

GGD-onderzoek groep 2: 

Denkt u aan het inleveren van de toestemmings-

formulieren betreffende het GGD-onderzoek?  

 

Groep 3/4 

Toetsen 

Volgende week gaan we verder met de (Cito)toet-

sen. In deze toetsen staan vragen over het afgelo-

pen leerjaar op het gebied van rekenen, spelling en 

lezen. We analyseren: wat beheerst uw kind, kan 

uw kind het geleerde toepassen?  

Deze gegevens zijn belangrijk voor volgend school-

jaar en worden met u gedeeld middels het rap-

port(gesprek). 

 

 

Groep 3 

Lezen 

U heeft voor de pinkstervakantie een oefenblad 

meegekregen waarop stond waar uw kind voor oe-

fent.  

M3 niveau is midden groep 3 en zou volgens de 

verwachting in januari/februari beheerst moeten 

worden. We noemen dit ook wel AVI 1. 

E3 is eind groep 3 niveau en zou volgens de ver-

wachting in mei/juni beheerst moeten worden. 

We noemen dit ook wel AVI 2. 

Soms gaat de leesontwikkeling trager en bij deze 

kinderen oefenen we extra om een goede start in 

groep 4 te kunnen hebben. 

Zit uw kind al op E3 niveau? Blijf dan lezen om het 

niveau bij te houden en op weg te kunnen naar M4 

(=midden groep 4 niveau, AVI 3). 

 

We oefenen één niveau hoger dan we beheersen. 

Beheerst uw kind M3, dan oefent het op E3. 

In de bibliotheek kunt u hele leuke leesboeken vin-

den om het lezen te oefenen. Vraag bij de bieb om 

advies. Veel leesplezier! 

 

Thema 
De laatste drie weken voor de zomervakantie wer-

ken we in groep 3-4 met het thema Kamperen. 

Mocht u nog spullen thuis hebben die hier mee te 

maken hebben (twee kleine campingstoeltjes, cam-

pingservies, slaapzak en dergelijke) die we mogen 

gebruiken, dan maken we daar graag gebruik van 

zodat we ons lokaal kunnen verbouwen tot een 

heuse kampeerplek. 

  

Groep 7 

Toets Meander 

26 juni is de toets van Meander Thema 5. 

De samenvattingen zijn meegegeven. 

 

Groep 8 

Toetsen: 

Maandag 26 juni toets van Engels. 

 

Belangrijke data: 

12, 13 en 14 juli gaan we op kamp.                           

18 juli afscheidsavond groep 8     

Op dinsdag 18 juli zal onze bonte avond plaatsvin-

den. Tijdens deze bonte avond zullen er allemaal 

optredens zijn door en voor de kinderen. Mocht u 
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als ouder ook een optreden/activiteit willen toe-

voegen aan deze avond laat het ons zo snel moge-

lijk weten, dan kunnen wij het in het programma 

opnemen. Het thema van de bonte avond is IBIZA. 

De verdere informatie over de bonte avond volgt 

nog middels een aparte brief. Wel moet u rekening 

houden met een starttijd van  +/- 18.00 uur. 

19 juli gaan we groep 8 uitbellen. 

   

Het team wenst u een fijne week. 
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