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ALGEMENE INFORMATIE 

 
Aanwezigheid Mariëlle Tolboom (directeur) 

Maandag:18 sept 

Donderdag: 21 sept 

 

 

Aanspreekpunt bij afwezigheid Mariëlle: 

Susan Brouwer (groep 1/2a) 

 

Belangrijke data : 
   

19  september Informatieavond groepen 

21  september  Informatieavond groepen 

5  oktober  Margedag  

   alle leerlingen vrij. 

31  oktober Algemene informatieavond 

 

Informatie-avonden 

Op 19 en 21 september zijn de informatieavon-

den 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 

 

Vakleerkrachten en sportcoaches intermediair 

voor Jeugdsportfonds.  
De gemeente Oldambt vindt het belangrijk dat 

kinderen actief kunnen deelnemen aan de samenle-

ving. Sporten is een manier om dat te doen die te-

gelijkertijd de gezondheid bevordert. Helaas is 

het niet voor iedereen financieel mogelijk om lid 

te zijn van een sportvereniging. Omdat de ge-

meente Oldambt sporten wil stimuleren, subsidi-

eert zij al enkele jaren de stichting Jeugdsport-

fonds. Stichting Jeugdsportfonds geeft sportkan-

sen aan kinderen tussen de 4 en de 18 jaar wiens 

ouders/verzorgers het lidmaatschap van een 

sportvereniging niet kunnen betalen.   
Om het doen van een aanvraag bij het Jeugdsport-

fonds zo laagdrempelig mogelijk te houden, heeft 

de R.K. St. Vitus in de gemeente Oldambt een in-

termediair. Deze rol is binnen de school opgepakt 

door de vakleerkracht gym. 
KOMT U IN AANMERKING 
 Om in aanmerking te komen voor een bijdrage 

moeten ouders/verzorgers en kind(eren) voldoen 

aan een aantal criteria, deze zijn te vinden op 

www.jeugdsportfonds.nl/groningen 
WAT IS HET BEDRAG? 
 Het maximale bedrag voor contributie (inclusief 

evt. sportattributen) is € 225,- per kind per jaar. 

Het Jeugdsportfonds bepaalt op basis van de aan-

vraag de hoogte van het uit te keren bedrag en 

betaalt de contributie rechtstreeks aan de sport-

vereniging. Indien er ook een waardebon voor kle-

ding/sportattributen aangevraagd is, ontvangen de 

ouders/verzorgers een waardebon die ingeleverd 

kan worden bij een winkel waar het Jeugdsport-

fonds mee samenwerkt. 
WELKE SPORTEN? 
 Het Jeugdsportfonds vergoedt alleen contributie 

van sportverenigingen en/of sporten die zijn aan-

gesloten bij de landelijke sportbonden van de 

sportkoepel NOC*NSF. Ze vergoeden geen zwem-

lessen/diplomazwemmen, fitness, aerobics, spin-

ning en scouting. 
HOE KAN IK EEN AANVRAAG INDIENEN? 
 Een beroep op Jeugdsportfonds kan uitsluitend 

worden ingediend door een intermediair. Denkt u 

dat u in aanmerking komt voor Jeugdsportfonds? 

Neem dan contact op met Patrick Dodeman (06-

26975376). 
  

 

 

  

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
http://www.jeugdsportfonds.nl/groningen


 

 

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 
 

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). 

 

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 

Thema: agent en boef 

Deze week zijn er vreemde dingen gebeurd in de 

klas. Op maandag lag allemaal speelgoed op de ta-

fels, maar de kinderen hadden dit niet gedaan.  

Op dinsdag hebben we een muts gevonden in de 

klas. Deze muts was van niemand, de muts was ook 

wel erg groot om van één van de kinderen te zijn. 

Op donderdag lag een knutselwerkje in de klas. 

Overal lag lijm, snippers papier en nog veel meer 

rommel.   

De kinderen denken dat er steeds een boef in de 

klas komt. We hebben de boef een brief geschre-

ven. We hebben erin geschreven dat de boef best 

in de klas mag komen, maar dat hij niet zo’n rom-

mel mag maken. 

 

We zijn benieuwd of we ook een brief terug krij-

gen.  
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Informatieavond: 

Dinsdag 19 september heeft groep 1/2 om 19.00 

uur een algemene informatie avond. Op deze avond 

vertellen wij over de gang van zaken in onze groep. 

We zouden het fijn vinden als u daarbij aanwezig 

kunt zijn. 

 

Groep 1-2a 

In de klas willen we graag een politiebureau maken. 

Hiervoor zijn we op zoek naar politie en boeven 

spulletjes. 

 

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 

 

Schoenendoos meenemen: 

Volgende week hebben alle kinderen een schoenen-

doos nodig voor een knutselwerkje. Heeft u meer-

dere schoenendozen thuis liggen mag u deze ook 

meegeven.  

 

Groep 1-2b 

Er zijn een paar kinderen die nog geen gymschoe-

nen op school hebben. Dit is wel belangrijk. Wilt u 

gymschoenen meegeven aan uw kind. 

 

Rietjes 

Het komt regelmatig voor dat kinderen pakjes 

drinken mee hebben zonder rietje. Wilt u hier om 

denken? 

 

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 

Informatie avond 19 september 

Dinsdagavond 19 september heeft groep 6 om 

20.30 uur een algemene informatie avond voor de 

ouders. Op deze avond vertel ik over de gang van 

zaken in onze groep. Ik zou het fijn vinden als u 

daarbij aanwezig kunt zijn. 

 

Tafels leren 

Veel kinderen uit de groep hebben nog niet alle ta-

fels volledig geautomatiseerd. Hier graag thuis ex-

tra aandacht aan besteden.  

 

 

Groep 7 

Gymnastiek (herhaling) 

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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:Susan.Brouwer@primenius.nl
mailto:wendy.siertsema@primenius.nl


 

 

Groep 8 

Gym woensdag en vrijdag 
Op woensdag mogen de leerlingen van groep 8 

rechtstreeks van het gymlokaal (Beukenlaan) naar 

huis. Op vrijdag mogen de leerlingen rechtstreeks 

naar het gymlokaal. De gymles begint op vrijdag om 

8.30 uur. 

 

Informatie avond 21 september 

Donderdag 21 september heeft groep 8 om 19.00 

uur een algemene informatie avond. Op deze avond 

vertellen wij over de gang van zaken in onze groep. 

We zouden het fijn vinden als u daarbij aanwezig 

kunt zijn. 

 

 

Toets Meander 
Donderdag 28 september hebben de leerlingen van 

groep 8 een toets van Meander thema water. Ie-

dereen heeft een samenvatting, begrippenlijst en 

topografiekaart meegekregen.  

 

 

 

 

 

 

Het team wenst u een  

fijn weekend! 
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