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ALGEMEEN  

 

Landelijke onderwijsstaking 

Afgelopen woensdag was er de landelijke onderwijsstaking. 

De collega’s hebben gestaakt en zijn naar manifestaties geweest deze dag. 

We hopen dat deze dag tot goede resultaten zal leiden. 
 

Nationaal Schoolontbijt 

 Afgelopen donderdag hebben we gezamenlijk genoten van een gezellig 

ontbijt. 

Via Parro zijn er veel leuke foto’s met u gedeeld. 
Wij willen de ouders die hebben geholpen met de voorbereiding en de 

uitvoering hartelijk bedanken voor hun inzet! 
 

Schoolfruit 

Vanaf 11 november t/m 17 april krijgt uw kind op school gratis drie porties groente of 

fruit per week. We doen namelijk mee aan EU-schoolfruit! 

Met EU-schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en 
fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook heel leuk! Het EU-schoolfruitprogramma 

is een goed hulpmiddel om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te halen.  

Het fruit wordt in de klas gegeten op dinsdag, woensdag en donderdag. Er is voldoende 
voor de hele klas. U bent natuurlijk op dinsdag en donderdag vrij om uw kind zelf iets 

anders mee te geven, maar dit hoeft niet.  
De vaste fruit- en waterdag blijft woensdag. Er is dan dus al fruit, maar eigen groente of 

fruit mag ook meegenomen worden.  

 
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u 

dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief. 
U kunt er nog meer over lezen op www.euschoolfruit.nl.  

 

 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
http://www.euschoolfruit.nl/


 

 

Naast EU-schoolfruit hebben wij voor iedereen een waterbidon gekregen.  

Met deze bidon willen wij het makkelijker maken om water mee te geven aan de 

kinderen. Deze bidon kan sowieso mee op woensdag-waterdag.  
De rest van de dagen mogen de kinderen de bidon met water ook mee naar school. 

Donderdag 14 november zullen de kinderen de bidon voor het eerst mee krijgen.  
 

Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd terecht bij de 

leerkrachten of ouders van het actieteam Gezonde 
School. 

 
Vriendelijke groeten,  

Actieteam De Gezonde School 

 

 

Sinterklaasfeest 2019 

Volgende week zaterdag is het weer zover, Sinterklaas 

komt in Apeldoorn aan!  

Dit fantastische feest vieren wij natuurlijk ook op de Sint 
Victor op donderdag 5 december.  

 

’s Morgens krijgt de Sint een groots onthaal. De kleuters 
en de kinderen van groep 3 en 4 ontmoeten hem daarna 

in de kleutergymzaal.  
 

We hebben deze dag een continurooster. Alle kinderen (groep 1 t/m 8) eten dan op 

school en zijn om 14.00 uur vrij. Kunt u uw kind niet om 14.00 uur op (laten) halen dan 
kan het gewoon tot 15.00 uur op school blijven.  

Voor de kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) hebben we op 6 december een 
inloop-ochtend. De kinderen mogen tussen 8.30 uur en 9.30 uur gebracht worden.  

 

Kerst 

Beste ouders en verzorgers, 

De sint is nog niet eens in het land…maar wij kijken ook alvast even naar de kerstviering 
die dit jaar op woensdag 17 december plaats gaat vinden. 

Deze avond kan zonder jullie hulp niet mogelijk worden gemaakt. 

Welke hulp zoeken we: 
• Voor iedere groep zoeken we een fakkelouder 

die met de groep mee heen en terug loopt van 
het Walterbosch naar school. 

• 4 Ouders die als klaar-over ervoor willen 

zorgen dat de kinderen veilig aankomen bij het 
Walterbosch en terug naar school. 

• 10 Ouders die willen helpen met het schenken 
van Glühwein en aanvullen van de borrelhapjes. 

Dit is voor de duur van ongeveer een half uurtje. 

 
De ouders die een fakkel willen dragen mogen contact opnemen met de contactouder 

van hun groep. Alle overige aanmeldingen mogen naar Loes van den Boogerd. Graag via 

een WhatsApp bericht op 06-14236927. 
Alvast heel erg bedankt voor al jullie hulp! 

Groeten van de Activiteiten Commissie 



 

 

 

 

Godly Play 

De afgelopen week hebben de onderbouwgroepen geluisterd naar een 

verhaal van Jona. Het verhaal werd uitgebeeld met diverse materialen 
en de kinderen hebben geboeid zitten luisteren. Na afloop hebben zij 

het verhaal op een creatieve manier uitgebeeld. Sommige kinderen 

hebben er een schilderij over gemaakt of een tekening met stift en/of 
wasco, terwijl anderen hebben gewerkt met de kapla. 

Volgende week komen de bovenbouw groepen aan de beurt.  
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