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Geachte ouders / verzorgers, 

 

Voor u ligt het informatieblad voor het nieuwe schooljaar. Een schooljaar waarin we het 100 jarig 

bestaan van onze school gaan vieren. Via dit blad krijgt u wat informatie wat voor dit jaar van belang 

is. We zijn inmiddels al weer met frisse moed begonnen. Fijn dat we iedereen in goede gezondheid 

weer hebben mogen zien na een lange vakantie. We zullen u kort meenemen in een aantal zaken en 

u ziet hieronder een aantal schema’s en data.  

 

Ten eerste een paar kleine items die wij graag met u zouden delen. 

 

Nieuwe collega’s 

Wij mogen dit jaar met een drietal nieuwe collega’s starten. Daar heeft u vast al iets van 

meegekregen, maar bij deze nog even extra aandacht en een warm welkom voor Lesly Korte, Korine 

Zandstra en Anouk Meulman. In de Unitindeling kunt u zien waar deze collega’s, wanneer werken.  

 

Naast deze nieuwe leerkrachten krijgen we ook extra ondersteuning op de dinsdag van Julia 

Immenga. Zij zal met name in Unit 2 aan de slag gaan met het mooier maken van ons 

gepersonaliseerd onderwijs. We gaan onder andere aan de slag met “Levend lezen”. 

 

Thematisch werken 

Vanaf dit schooljaar werken wij voor een groot deel thematisch. We hebben 6 thema’s ingepland, 

welke u ook terug kunt vinden in het overzicht van belangrijke data. Het werken in thema’s helpt ons 

om de doorgaande lijn beter te kunnen bewaken en ons onderwijs meer in samenhang met elkaar te 

kunnen vormgeven. We beginnen met het thema “De gouden weken”. Een “goud” begin is het halve 

werk! Binnen dit eerste thema zal er veel aandacht zijn voor groepsvorming, aandacht voor elkaar, 

omgang met elkaar, afspraken in de groep, “wie ben ik” en “wie ben jij”. Ook zullen de thema’s 

vanuit KIVA hiervoor gebruikt worden. Daarbij kunt u denken aan o.a.: 

- Iedereen verdient respect 

- In de groep 

- Wat is communicatie 

- Herken pesten 

- Verborgen vormen van pesten 

- KIVA, we doen het samen 

 

Welke thema’s we gekozen hebben kunt u ook zien in het overzicht. Mocht u ideeën hebben voor de 

thema’s, dan houden wij ons natuurlijk van harte aanbevolen. 

 

Social Schools 

Wij communiceren het meeste via het online platform “Social Schools”. We gaan ervan uit dat u 

inmiddels aangemeld bent en dat u alle informatie via deze weg ontvangt. Mocht dit nog niet het 

geval zijn, dan kunt u zich richten tot de directeur om te kijken wat ervoor nodig is. Het is belangrijk 

dat u alle informatie tot u neemt. 
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Contributie oudervereniging 

Als u uw kind aanmeldt bij onze school krijgt u de vraag of u lid wilt worden van de oudervereniging. 

Hierbij hoort een contributie per jaar. Via de penningmeester van de oudervereniging ontvangt u een 

aantal keer per jaar een betalingsverzoek. U mag in een keer, maar ook in drie termijnen betalen. De 

contributie is geen vrijwillige ouderbijdrage, maar wordt gebruikt voor traktaties, vieringen en 

schoolreizen en komt volledig ten gunste van uw kind. Mocht u de contributie voor het schooljaar 

18/19 nog niet betaald hebben, dan verzoeken wij u dat alsnog te doen.  

 

Nieuwbouw St. Gerardus Majella 

We zijn inmiddels zo’n twee jaar bezig om plannen te maken, een architect te zoeken, te wachten op 

actuele veranderingen bij de gemeente en de aardbevingsproblematiek. Inmiddels zijn we al ver 

gevorderd om samen met de gekozen architect (Team4) te komen tot het voorlopig ontwerp. Zodra 

wij hier iets van mogen publiceren, zullen we dat doen.  

Samen met twee andere scholen zullen we uiteindelijk gaan verhuizen naar de Erasmusweg, op de 

locatie waar nu de Hoeksteen en het Rehoboth te vinden is. We hopen dat er eind 2020 begonnen 

kan worden met de sloop en daarna de bouw. Maar dan moet alles meezitten. 

 

Informatieavond 

Op maandag 23 september zullen wij u de gelegenheid bieden om langs te komen tijdens de 

informatieavond. We zullen om 19:00 uur gezamenlijk starten, om vervolgens door de kinderen te 

worden geïnformeerd over het nieuwe schooljaar.   

 

Een aantal verzoeken 

- Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezond eten. Daar besteden wij op school ook regelmatig 

aandacht aan. Wij willen u verzoeken uw kinderen gezond eten en drinken mee te geven naar 

school. Voor een keer iets “lekkers” mag best, maar we zien kinderen liever lekker gezond eten 

en drinken. Ook zullen wij vanaf november weer deelnemen aan EU-schoolfruit, mits we worden 

ingeloot. Komkommer, snoeptomaatjes, wortels of fruit zijn ook heerlijke tussendoortjes. 

- Als u wat langer met een leerkracht wenst te spreken, dan kunt u tussen 8:20 uur en 8:30 uur 

een afspraak met de betreffende leerkracht maken. 

- Wij vragen u ervoor te zorgen dat iedereen elke dag op tijd aanwezig is op school, zodat de 

lessen om 8:30 uur kunnen beginnen.  

- Mocht u een (nieuwe) i-Pad willen bestellen, dan verwijzen wij u naar de informatie die 

beschikbaar is op de website van onze stichting: www.primenius.nl 

- Als u op welke manier dan ook iets voor de school wilt betekenen, dan kunt u dat kenbaar maken 

aan de leerkracht van uw kind. Daarbij kunt u denken aan de oudervereniging, de 

medezeggenschapsraad, jubileum-commissie, bibliotheek, workshops enz.  

- Wij willen u erop wijzen dat de ingang voor kinderen alleen aan de pleinzijde liggen. De ingang 

tegenover de snackbar is alleen voor personeel, overige bezoekers en ouders (zonder kinderen). 

 

 

SCHOOLTIJDEN 

Kinderopvang (Kleuters) Maandag t/m donderdag 08.30 – 11.15 uur 

Unit 1, leerjaar 1 Maandag t/m donderdag 08:30 – 14:00 uur 

Op vrijdag vrij  

Unit 1, leerjaar 2 
Unit 2 
Unit 3 

Maandag t/m vrijdag 08:30 – 14:00 uur 

Alle units hebben ’s morgens vanaf 8.20 uur een inloop. Tijdens deze inloop mag de leerkracht aangesproken 

worden voor korte mededelingen en/of afspraken. Om 8.30 uur begint de les. 

http://www.primenius.nl/
http://www.primenius.nl/
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UNITINDELING 2019 - 2020 

UNIT LEERKRACHT WERKDAGEN 

Unit 1 
 

Conny Hartholt 
 

Maandag t/m vrijdag 
 

Unit 2a Kirsten Oosterhuis 
Derkje Andelbeek 

Maandag t/m donderdag 
Vrijdag 

Unit 2b 
 

Anouk Meulman 
Lesly Korte 
Heleen Vermue 

Maandag (ochtend) t/m donderdag 
Vrijdag 
Maandagmiddag 

Unit 2 Derkje Andelbeek 
(Ondersteunend voor unit 2) 

Dinsdag t/m donderdag 
 

Unit 3a Angelique Brommer Maandag t/m vrijdag 

Unit 3b Lesly Korte 
Trudy Leenders 

Maandag t/m woensdag 
Donderdag en vrijdag 

Unit 3 Heleen Vermue 
Korine Zandstra 
Lesly Korte 
(Ondersteunend voor unit 3) 

Maandag (ochtend) t/m woensdag 
Donderdag en vrijdag 
Donderdag 

Unit 1 en 2 krijgen ook ondersteuning van twee klassenassitenten namelijk: Jeanne Dietvorst en Marja Jansen. 

Onze conciërge André Ostermann is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.     
 

 

GYMROOSTER 2019-2020 

Tijd Groep Leerkracht Locatie 

Dinsdag 

12:30 – 13:15 Unit 2A Lesly Korte Troelstra 

13:15 – 14:00 Unit 2B Lesly Korte Troelstra 

Woensdag 

8:30 – 9:15 Unit 3A Elzo Rademaker Thorbecke 

9:15 – 10:00 Unit 3B Elzo Rademaker Thorbecke 

10:00 – 10:45 Unit 2A Elzo Rademaker Thorbecke 

10:45– 11:30 Unit 2B Elzo Rademaker Thorbecke 

Donderdag 

12:30 – 13:15 Unit 3A Lesly Korte Troelstra 

13:15 – 14:00 Unit 3B Lesly Korte Troelstra 

 

 

VAKANTIEROOSTER 2019 – 2020 

VAKANTIE VAN TOT EN MET 

Herfstvakantie Maandag 21-10-2019 Vrijdag 25-10-2019 

Kerstvakantie Maandag 23-12-2019 Vrijdag 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie Maandag 17-02-2020 Vrijdag 21-02-2020 

Paasweekend Vrijdag 10-04-2020 Maandag 13-04-2020 

Meivakantie Dinsdag 27-04-2020 Vrijdag 08-05-2020 

Hemelvaart Donderdag 21-05-2020 Vrijdag 22-05-2020 

Pinksteren Maandag 01-06-2020  

Zomervakantie Maandag 06-07-2020 Vrijdag 14-08-2020 
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MARGEDAGEN 2019 – 2020  

DATUM Units 

Woensdag 16-10-2019 
Stichtingsdag Primenius 

Unit 1, 2 en 3 zijn vrij 

Nader te bepalen (hele dag)  

Nader te bepalen (hele dag)  

Vrijdag 12 juni 2019 
Teambuilding St. Gerardus Majella 

Unit 1, 2 en 3 zijn vrij 

 

 

ACTIVITEITEN EN BELANGRIJKE DATA 2019 – 2020  

DATUM ACTIVITEIT 

26-08-2019 Start Thema “De gouden weken” 

23-09-2019 Informatieavond ouders 

29-09-2019 7 km van Martenshoek 

30-09-2019 Start Thema “Reizen” 

01-10-2019 Start Kinderboekenweek 

16-10-2019 Margedag 

16-10-2019 Gerardus Majella naamdag 

11-11-2019  Start Thema “Licht en donker” 

18-11-2019 t/m 22-11-2019 Ouder – kind gesprekken 

05-12-2019 Sinterklaasviering 

06-12-2019 1ste advent 

09-12-2019 2de advent 

16-12-2019 3de advent 

19-12-2019 Kerstviering 

06-01-2020 Start Thema “Wetenschap en techniek” 

24-02-2020 t/m 28-02-2020 Ouder – kind gesprekken 

24-02-2020 Start Thema “Cultuur en erfgoed” 

23-03-2020 Start vastenactie 

09-04-2020 Witte donderdag viering 

17-04-2020 Koningsspelen 

15-05-2020  Viering 100 jarig bestaan Majella 

25-05-2020 Start Thema 6 (nader te bepalen) 

12-06-2020 Margedag 

18-06-2020 Schoolreis groep 1 t/m 7 

26-06-2020 Meesters- en juffendag 

29-06, 30-06 en 01-07-2020 Kamp leerjaar 8 

02-07-2020 Afscheid leerjaar 8 

03-07-2020  Laatste schooldag 
 

Het kan natuurlijk zijn dat er in de loop van het jaar belangrijke data en activiteiten bijkomen. U wordt middels 

Social Schools op de hoogte gebracht. Mocht u nog geen Social Schools hebben, dan kunt u zich richten tot de 

basisgroepsleerkrachten van de Unit waar uw kind in zit.  


