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ALGEMEEN 
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. U kunt dan ook kennis maken met onze nieuwe 

intern begeleider, Jolanda Pakkert.   

 

Start Eurekagroep, Spaans en programmeren 

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

volgen start deze op maandag 3 september, de programeerlessen 

starten op vrijdag 7 september, de Eurekagroepen starten op 

woensdag 12 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 z.s.m. geïnformeerd. 

 

Wie gebruikt welke entree? 

 Ingang kleuterhal: de kleutergroepen en de groepen 4a en 5. 

 Hoofdingang: groepen  3, 4b, 5/6 en 7a. 

 Zij ingang: groepen  6, 7b en 8. 

 

 

  



 

Fietsenstalling  

 Bij het kleuterplein: kleuters en groep 4a  en 5. 

 Fietsenrek bij de hoofdingang: Groep 3 en 4b. 

 Grote fietsenstalling vooraan: groep 5/6, daar achter de groepen 6, 7, en 8. 

 

Ouders van groepen 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 10 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. 

 

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.    
 

Overblijf 
We zijn dringen op zoek naar nieuwe overblijf ouders. We vragen u z.s.m. contact op te 

nemen met onze overblijfcoördinator, zodat we in het nieuwe schooljaar de overblijf weer 

kunnen garanderen.  

U kunt Kim bereiken op telefoonnummer 06-2955 3273 

 

Nieuwe gezichten op de Sint Victor 

Jolanda Pakkert 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Sint Victor, 

Mijn naam is Jolanda Pakkert, ik ben 45 jaar en vanaf dit schooljaar 

de nieuwe intern begeleider.  

Na mijn studies PABO en Toegepaste Onderwijskunde heb ik gewerkt 

als trainer bij KPN Opleidingen en ben uitgever geweest van 

lesmateriaal voor het middelbaar beroepsonderwijs. 15 Jaar geleden 

heb ik de knoop doorgehakt en ben als herintreder op collegaschool 

De Zevensprong begonnen als leerkracht. Daar heb ik met veel plezier diverse groepen 

begeleid (van groep 1 t/m 8), verschillende taken uitgevoerd (o.a. bouwcoördinator en 

(G)MR-lid) en de laatste jaren als intern begeleider gewerkt.  

Tevens ben ik sinds 2 jaar met veel enthousiasme betrokken bij de werkgroep Passend 

Onderwijs binnen de Veluwse Onderwijsgroep.  

In mijn vrije tijd doe ik op recreatieve wijze aan volleybal en ben ik actief betrokken bij 

de sportverenigingen van mijn 3 kinderen. Daarnaast houd ik van wandelen, fietsen en 

lezen.  



 
Samen met u en het team van de Sint Victor wil ik zorgdragen voor een veilig en 

leerzaam klimaat op school waarbij elk kind zich kan ontwikkelen op de manier die bij 

hem of haar past. Mijn grootste uitdaging daarbij is om gezamenlijk met alle betrokkenen 

de specifieke onderwijsbehoeften van ieder kind te realiseren.   

Graag ontmoet ik u op school. Mocht u willen kennis maken dan bent u van 

harte welkom.  

 

Eline Aarnink 

Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Eline Aarnink. Ik ben 20 jaar en ik woon in Twello. 

Mijn hobby’s zijn zwemmen, creatief bezig zijn en leuke dingen doen met 

vriendinnen. Ik zit in pabo 4 op de Katholieke Pabo Zwolle en ik loop 

aankomend schooljaar mijn afstudeerstage op de Sint Victor in groep 7b! Hier 

zal ik op donderdag en vrijdag aanwezig zijn. Na de inwerkperiode zal ik 

steeds meer zelfstandig voor de klas staan en hierbij (op afstand) begeleid 

worden. 

 

Ik heb er zin in! Tot snel! 

 

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 
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?  

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

onze administratie vicadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl 

 

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.  
  

http://www.sintvictor.nl/
mailto:vicadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl


 
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.  

Belangrijke data 

31 augustus:  Jaarkalender 

11 september:  Kennismakingsgesprekken 

13 september:  Kennismakingsgesprekken 

21 september: Infomarkt 8.30-9.30 uur 

15 oktober:  Hapskamp groep 7b 

17 oktober:  Hapskamp groep 7a 

26 september: Start verkoop kinderpostzegels 

   

GROEPSINFORMATIE 

Groep 3 

*De klassen zijn ingericht en we hebben weer veel zin om maandag te beginnen.  
Alle kinderen van groep 3 mogen maandag een (niet al te grote) lege etui meenemen. Hierin kunnen 
ze hun kleurpotloden en gum bewaren. 
*We zijn natuurlijk heel benieuwd naar alle vakantieverhalen, de kinderen mogen iets meenemen 
van de vakantie. Bijvoorbeeld een foto, een mooie schelp, een folder enz. Dat maakt het voor de 
kinderen gemakkelijker om over de vakantie te vertellen.  
Het zou leuk zijn als het voorwerp deze week op school mag blijven. 
*Daarnaast gaan wij de eerste dag gelijk starten met de kanjertraining.  
Om elkaar beter te leren kennen mogen de kinderen ook iets meenemen dat iets zegt over zichzelf.  
(Denk aan: Iets van je sport, hobby, gezin…) 
Juf Jolanda en Juf Lysette. 
 


