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    nr. 1 
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9671 KA Winschoten 
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@ stvitusschool@primenius.nl 

www.rkstvitus.nl 

        www.facebook.com/rkstvitusschool 

 

 

ALGEMENE INFORMATIE 

 
Aanwezigheid Mariëlle Tolboom (directeur) 

Maandag:11 sept 

Dinsdag:  12 sept 

Donderdag: 14 sept 

Vrijdag:  15  sept 

 

Aanspreekpunt bij afwezigheid Mariëlle: 

Susan Brouwer (groep 1/2a) 

 

Belangrijke data : 
4  september   eerste schooldag 

5  oktober  Margedag  

   alle leerlingen vrij. 

19  oktober Informatieavond groepen 

21 oktober  Informatieavond groepen 

31 oktober Algemene informatieavond 

 

Informatie-avonden 

Op 19 en 21 september zijn de informatieavonden 

voor u als ouder(s). Hierin maakt u kennis met de 

leerkracht en krijgt u informatie over de groep 

waarin uw kind zit. We hebben ervoor gekozen om 

de avonden te verdelen om u in de gelegenheid te 

stellen om meerdere groepen te bezoeken.  

 

19 september 

19.00   uur groep 1/2 a  

  groep 1/2 b 

19.45 uur groep 7 

20.30 uur groep 6 

 

21 september 

19.00 uur groep 8 

19.45 uur groep 3/4 

20.30 uur groep 4/5 

Administratie 

Zoals u mogelijk al gemerkt heeft komen de tele-

foontjes niet meer rechtstreeks bij ons binnen. U 

krijgt eerst de administratie aan de telefoon en 

daarna wordt u zo nodig doorgeschakeld. Ook zul-

len zij onze nieuwsbrief verspreiden.  

 

Ouderbetrokkenheid  

Ouders die betrokken zijn bij school hebben een 

positieve invloed op het welbevinden en de leer-

prestaties van hun kinderen. Goede samenwerking 

tussen ouders en school vinden wij erg belangrijk. 

Ouders die zich verantwoordelijk voelen voor de 

schoolontwikkeling van hun kinderen leveren een 

grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersuc-

ces van kinderen.   

  

Wij gaan er vanuit dat we open en transparant met 

elkaar communiceren.   

  

Samen maken we de school! 

 

Vakantierooster 2017-2018 

Herfstvakantie          23 okt t/m 27 okt 2017 

Kerstvakantie            25 dec t/m 5 jan 2018 

Voorjaarsvakantie     26 feb t/m 2 mrt 2018 

Goede vrijdag            30 maart 2018 

2e paasdag                 2 april 2018 

Koningsdag                 27 april 2018 

Meivakantie               30 apr t/m 11 mei 2018 

Hemelvaart           10 mei 2018 

Pinksteren                 20 en 21 mei 2018 

Zomervakantie          21 juli t/m 2 sep 2018 

 

Gymrooster 

Dinsdagmiddag 13.00-13.45: groep 6 

Dinsdagmiddag 13.45-14.30: groep 4/5 

 

Woensdagmorgen 10.30-11.15: groep 7 

Woensdagmorgen 11.15-12.00: groep 8 

 

Vrijdag 8.30-9.30: groep 8 

Vrijdag 9.30-10.30: groep 4/5 

Vrijdag 10.45-11.45: groep 3/4 

Vrijdag 12.30- 13.30: groep 6 

Vrijdag 13.30 - 14.30: groep 7 
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Wet op privacy  

Wilt u niet dat wij foto’s / video’s van uw 

kind(eren) op Facebook of de website plaatsen wilt 

u dit dan schriftelijk bij de directie aan geven.  

 

Facebookgroep voor ouders van de St. Vitus  

In onze (besloten) Facebookgroep plaatsen we re-

gelmatig foto’s, video’s of informatie.  

  

Ook lid worden van onze Facebookgroep?  

  

Stuur een mail naar:  

marten.schoenmaker@primenius.nl 

Graag de naam en groep van uw kind vermelden. 

 

5 Oktober Personeelsdag stichting Primenius/ 

Dag van de Leraar. 

Op 5 oktober "dag van de leraar" is dit jaar de 

personeelsdag van stichting Primenius gepland. Dit 

betekent dat alle leerlingen vrij zijn. Deze week 

kwam ook in het nieuws dat er dan ook een lande-

lijke stakingsdag is. Dit valt toevallig samen. De 

BSO is wel de gehele dag open en u kunt bij Juf 

Mariska aangeven of u daar gebruik van wilt ma-

ken. Hier zijn wel de normale BSO kosten aan ver-

bonden.  

 

Koor 

Vanaf volgende week woensdag starten de koorles-

sen weer. Elke woensdagmiddag van 12.00 tot 

12.30 krijgen de leerlingen koorlessen van juf 

Detty. Tijdens deze leuke lessen zingen de kin-

deren kerkliedjes ter voorbereiding op gezinsvie-

ringen. Daarnaast worden er ook populaire liedjes 

gezongen die kinderen zelf kunnen inbrengen. U 

kunt uw kind hiervoor aanmelden bij de leerkracht 

van uw kind.  

 

Schoolgids/Kalender 

De schoolgids/ Kalender is in ontwikkeling. We ho-

pen in week 38 deze te kunnen verspreiden. Hierin 

vindt u alle algemene informatie en data voor het 

komende schooljaar.  

 

VSO en BSO  

Heeft u uw kind al aangemeld voor de voorschoolse 

opvang (VSO) en/of buitenschoolse opvang (BSO)?  

  

Voor vragen of aanmeldingen kunt u terecht op: 

www.tamariki.nl of Mariëlle Tolboom (directeur). 

 

 

Gezins-bbq van de St.Vituskerk                 

Op 16 september starten wij het begin van het 

nieuwe seizoen met een leuke middag voor alle ge-

zinnen met kinderen t/m groep 8.                        

De middag begint om 15.00 uur en eindigt ergens 

tussen 18.00 en 19.00 uur.  

Voor deze middag vragen we geen kosten.                 

In plaats daarvan vragen we ieder gezin een 

fles/pak drinken, een gerecht voor de barbecue en 

een leuke spel mee te nemen.                              

Wij zorgen voor het vlees en de sauzen.  

Heb je zin om te komen?                                     

Dan kun je je t/m 8 september opgeven bij  

Annette Geesken, tel. 06-30436544 of                  

annette.geesken@kpnmail.nl  

Gezocht 

De Bril van Linde Dekker is nog steeds niet terug-

gevonden. Linde is vermoedelijk haar bril met ko-

ker op school krijtgeraakt. Echter op school kun-

nen wij hem (nog) vinden. Ziet u thuis een koker 

met bril omdat hij per ongeluk meegenomen is, wilt 

u dit dan doorgeven op school., via de mail. (De 

brillenkoker is wit met gouden huisjes en de bril is 

donkerblauw). Alvast bedankt.  

 

Gymkleding 

Voor de gymlessen is het van belang dat uw 

kind(eren) goede gymschoenen hebben.  

 

Dit is vanuit hygiënisch oogpunt maar ook vanuit 

veiligheid tijdens de gymlessen.  

 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 

Groep 1-2 

Wij gaan de komende periode werken met het pro-

ject "Agent en Boef". In dit project komen vooral 

de regels aan bod en hoe je dingen moet gebruiken 

en opruimen. De kinderen mogen dingen meenemen 

voor de thematafel die hiermee te maken hebben. 

Dat kan zijn een politieauto een boevenpakje  een 

boek etc.  
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Groep 1-2a 

In de klas willen we graag een politiebureau maken. 

Hiervoor zijn we op zoek naar politie en boeven 

spulletjes.  

 

Gymschoenen: 

Graag maandag allemaal gymschoenen meenemen ( 

voorzien van naam).  

Dinsdag krijgt groep 2 gymles van een gymdocent 

in het speellokaal. Groep 1 heeft op donderdag gym 

van een gymdocent. Verdere informatie hierover 

tijdens de informatieavond. 

 

Foto’s: 

De kinderen mogen tijdens de ochtendkring ver-

tellen. Dit kan aan de hand van foto’s, deze kunt u 

mailen naar Susan.Brouwer@primenius.nl 

 

Informatiebrief:  

Afgelopen week is er een informatiebrief mee ge-

gaan met de kinderen, als u vragen heeft kunt u al-

tijd langskomen.  

 

Stagiaires: 

Op woensdag donderdag en vrijdag loopt juf 

Daphne stage in groep 1/2a. Daphne zit in het laat-

ste jaar van de opleiding onderwijsassistent. 

 

Op donderdag loopt juf Janina stage in groep 

1/2a/ Juf Janina doet de Pabo. Zij zal de donder-

dagen lessen gaan geven.  

 

Groep 1-2b 

We zijn op zoek naar boeven- en politiespulletjes 

voor de thematafel. De kinderen mogen dit meene-

men om mee te spelen of om op de thematafel te 

zetten. 

 

Groep 3-4 

Informatiebrief 

Woensdag is er een informatiebrief over groep 3-

4 naar alle ouders gemaild. Mocht u deze niet heb-

ben ontvangen dan kunt u mailen naar 

wendy.siertsema@primenius.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 4-5 

Informatie avond 21 september 

Donderdag 21 september heeft groep 4/5 om 

20.30 uur een algemene informatie avond. Op deze 

avond vertel ik over de gang van zaken in onze 

groep. Ik zou het fijn vinden als u daarbij aanwe-

zig kunt zijn. 

 

Remke 

 

Gymnastiek groep 4/5 

Op dinsdagmiddag en vrijdagochtend heeft onze 

groep gymnastiek. Op de dinsdagmiddag mogen de 

kinderen bij de gymzaal worden opgehaald. Wilt u 

daar dan om 14.20 uur zijn? De kinderen die terug 

naar school gaan, vertrekken dan met de leer-

kracht weer naar school. 

 

Groep 6 

Groep 6 heeft een hele goede week gehad. We 

hebben tot nu toe alweer veel nieuwe dingen ge-

leerd. De sfeer is gezellig en we zijn druk aan het 

werk geweest met de verjaardagskalenders.  

Volgende week gaan we beginnen met Klasseplan. 

Klasseplan is een digitale weektaak die de kinderen 

zelf bij kunnen houden. Ze kunnen zichzelf ook be-

oordelen op hun werk.  

 

Groep 7 

Nieuwe leerlingen 

We hebben twee nieuwe leerlingen in de klas: 
-  Patrick Doedens 
-  Thymen de Haas 

Wij heten hen van harte welkom! 

 

Gymnastiek 

Groep 7 heeft gymnastiek op woensdagmorgen en 

vrijdagmiddag. 

 

Na de gymles op vrijdagmiddag kan uw kind zelf-

standig naar huis. U kunt uw kind ook ophalen bij 

de gymzaal (Beukenlaan).  

 

 

 

Het team wenst u een  

fijn schooljaar! 
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