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ALGEMEEN  

Start nieuwe schooljaar 

We hopen dat u allemaal een goede zomer heeft gehad en dat iedereen weer lekker 

uitgerust kan starten maandag a.s. 

Deze week is het team van de Sint Victor op school bezig geweest om er maandag een 

goede en mooie ontvangst van te maken. Lokalen zijn  ingericht, lessen zijn voorbereid, 

het plein is weer schoon gemaakt. We zijn er klaar voor. 

Maandag a.s. kunt u met uw kind mee de klas ingaan om 8.20 uur voor de kleuters en 

8.25 uur voor de overige groepen.   

 



 

 

Komt u op de koffie? 

Als om 8.30 uur de bel gegaan is, nodigen wij u van harte uit om een kopje koffie of thee 

te komen drinken in de centrale hal.  

 

Start Eurekagroep, Spaans en Programmeren 

Voor de leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 die Spaanse les, Eureka en 

programmeren  volgen starten  deze lessen medio september. 

Over de start met het werken met de Pittige plustorens waar een aantal leerlingen uit de 

groepen 5 tot en met 8 aan deelneemt wordt u begin oktober geïnformeerd. 

 

Wie gebruikt welke entree? 

 Ingang kleuterhal: de  kleutergroepen en de groepen 3a en 3b. 

 Hoofdingang: groep 4 en de groepen 5a en 5b. 

 Zij ingang: groep 6 en de groepen 8a en 8b. 

 

De fietsenstalling  

 Bij het kleuterplein: kleuters en de groepen 3a en 3b. 

 Fietsenrek bij de hoofdingang: groep 4. 

 Grote fietsenstalling vooraan: groep 5a en 5b, daar achter de groepen 6 en 8. 

 

Met de auto naar school 

Ons nadrukkelijke verzoek om, i.v.m. de verkeersdrukte rondom de school,  uw 

auto te parkeren bij het kerkplein en op het plein ruimte vrij te laten zodat de 

kinderen met fietsen er langs kunnen.  

 

Ouders van de groepen 1,2 en 3 

Omdat de eerste weken spannend kunnen zijn voor de groep 3 leerlingen mag u de 

eerste 2 weken met uw kind mee de school in. U kunt elkaar gedag zeggen in de gang. 

Vanaf 16 september zal dat niet meer zo zijn. Dan kunt u op het plein afscheid nemen. 

Uw kind zal dan zelfstandig naar de klas lopen.  

 

De leerlingen van groep 3 gaan bij de eerste bel naar binnen, deze 

gaat om 8.25 uur. De kleuters mogen vanaf 8.20 uur naar binnen. De 

ouder/verzorger die de kleuter naar school brengt kan mee naar 

binnen, evenals kinderen onder de 4 jaar. Broertjes en zusjes van 

kleuters uit hogere groepen blijven op het plein en gaan niet mee naar 

binnen in de kleuterhal of klas. 

 

Ouders van groep 4 

Vanaf start nieuw schooljaar, vragen wij of u uw kind gedag wilt zeggen bij de 

buitendeur. U kunt dus niet met uw kind mee naar de klas.  

Uitzonderingen zijn verjaardagen en dringende mededelingen voor de leerkracht.  

Overige mededelingen voor de leerkracht graag na schooltijd mededelen. 

 
 



 

 

De overblijf 

We zijn dringend op zoek naar nieuwe overblijf ouders voor de maandag 

en de donderdag. We vragen u z.s.m. contact op te nemen met onze 

overblijfcoördinator Jan Roeterink. U kunt hem bereiken per mail.  

Het mailadres is: tso.sintvictor@gmail.com  

 

Onze schoolgids 

De vernieuwde schoolgids kunt u vinden op onze website www.sintvictor.nl 

Deze staat voor u online. 

Hierin vindt u alle informatie over onze school, lestijden, vakanties, nieuwe ontwikkelen 

en nog veel meer. 

 

ParnasSys en Parro 

In ParnasSys staan al uw gegevens en die van uw kind. Wilt u checken in het 

ouderportaal of alle gegevens nog up to date zijn?  

Mochten er wijzigingen zijn (bijvoorbeeld een telefoonnummer ) wilt u die dan doorgeven 

aan onze administratie vicadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl 

In Parro kunt u uw privacy voorkeuren doorgeven i.v.m. publicatie van film- en 

fotomateriaal. 

 

De gouden weken 

Na de vakantie start elke leraar met een nieuwe groep. 

Zelfs als de leerkracht dezelfde groep meeneemt, zal het 

effect van minstens 6 weken vakantie haar/hem niet 

ontgaan. Kinderen zijn letterlijk en figuurlijk gegroeid.  

De groep heeft elkaar een langere tijd niet gezien, 

waardoor het groepsvormingsproces van vooraf aan 

begint. Het belang van een positief pedagogisch klimaat, 

maar vooral een positieve relatie tussen leraar en leerling 

is groot. Juist omdat het effect ervan zo groot is, is het 

belangrijk die relatie vanaf het begin van het schooljaar 

op een effectieve, positieve en inspirerende manier op te 

bouwen. De eerste weken van het schooljaar worden daarom ook wel de Gouden Weken 

genoemd. Ze zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede 

groepsvorming. 

Bij de Gouden Weken ligt het accent op groepsvormende activiteiten. Hiervoor zetten 

voor op de Sint Victorschool o.a. verschillende Kanjeractiviteiten in en gebruiken we 

coöperatieve werkvormen en energizers. 

mailto:tso.sintvictor@gmail.com
http://www.sintvictor.nl/
mailto:vicadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl


 

 

Gezonde school  

Vorig schooljaar hebben wij een enquête over de gezonde school 

uitgedaan. Hier is volop op gereageerd, dank hiervoor! Uit deze 

enquête blijkt dat u open staat voor een gezonde verandering.  

We beginnen met één fruit- en waterdag per week.  

Alle kinderen nemen vanaf dit schooljaar op woensdag water en 

fruit/groente mee naar school. Om dit te stimuleren gaat de school 

zich inschrijven voor het EU-schoolfruit. Later volgt meer informatie 

hierover. We gaan genieten van het gezonde tussendoortje! 

 

Nieuwe methodes 

IPC 
Eind vorig schooljaar zijn we gestart met IPC, dit jaar wordt er een vervolg gegeven aan 

de IPC projecten. U wordt hierover geïnformeerd door de leerkrachten, zodra de 

projecten weer starten. 

 

Catechese en verkeer 
We gaan werken met de digitale methode “Houvast op school” tijdens onze catechese 

lessen. De methode van Veilig Verkeer Nederland gaan we gebruiken voor onze 

verkeerslessen. 

 

Nog even alle vrije dagen en studiedagen op een rij 

Op onze website heeft u te allen tijde de mogelijkheid om de data van de studiedagen en 

de vakantiedagen op te zoeken. 

Middels deze link heeft u een totaal overzicht. 

 

Belangrijke data 

06 september: Jaarkalender 

17 september:  Kennismakingsgesprekken 

25 september: Start verkoop kinderpostzegels 

25 september: Infomarkt 8.30-9.30 uur 

26 september:  Kennismakingsgesprekken 

27 september: Infomarkt 8.30-9.30 uur 

28 oktober:  Hapskamp groep 7 

30 oktober:  Hapskamp groep 6-7     Team Sint Victor 

http://sintvictor.nl/artikel/lestijden-vakanties-verlof/vakanties/

