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ALGEMEEN  
Kennismakingsgesprekken en informatiemarkt  

Vorige week hebben alle ouders/verzorgers kennis kunnen maken 

met de nieuwe leerkrachten van hun kind(eren). Vanaf groep 7 

voerden de leerlingen gesprekken met de leerkrachten en hun 

ouders. En vanmorgen zijn er heel veel ouders geweest om onze 

informatiemarkt te bezoeken. Fijn dat we het schooljaar zo 

samenwerkend met u zijn begonnen.  

Alle leerlingen hadden vanmorgen in hun eigen groep dingen 

voorbereid om aan hun ouders te laten zien. We hebben veel 

enthousiaste reacties gekregen. Volgende week ontvangt u een uitnodiging om hierover 

een enquête in te vullen. 

 

Ouderhulp 

Bij de verschillende ingangen van onze school hangen lijsten waarop u 

zich kunt intekenen voor ouderhulp. Het gaat hierbij om incidentele hulp 

bij de verschillende activiteiten die gedurende het schooljaar bij ons op 

school worden georganiseerd.   

Heeft u zich al ingeschreven??? 

 

Brandbrief overblijf 

Vanmiddag heeft u een laatste oproep ontvangen voor hulp bij de overblijf. 

 

  



 

Studiedag 

Op vrijdag 28 september hebben we een studiedag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. 

Deze dag staat voor de kleuterbouw in het teken van visieontwikkeling op het werken 

met het jonge kind. De groepen 3 en 4 gaan zich verder verdiepen in het werken met de 

hoeken. De bovenbouw richt zich deze dag op ons leesonderwijs.  

Dorine Pot 
  



 

Stagiaires 

We hebben ook dit schooljaar weer diverse stagiaires rond lopen.  

Graag stellen zij zich even voor: 

 

Hallo! 

Ik ben Ruben Paape, ik ben 17 jaar, en woon in Apeldoorn. 

Dit is mijn tweede jaar Onderwijsassistent, met als stageplaats bij juf 

Ruth in groep 4. 

In mijn vrije tijd ben ik vooral bezig met mijn werk als McDonald’s 

Crewmanager, de kerk, en mijn vriendin. Ook ben ik veel bezig met 

sporten. Ik doe al 11 jaar aan Atletiek, en daarbuiten ben ik ook vaak te 

vinden in de sportschool. Als er nog vragen zijn kunnen jullie ze altijd 

stellen! 

 

Hallo:  

Ik ben Ralph Bultman en ben 18 jaar oud. Ik loop stage in groep 6 van 

meester Hans. De stage duurt het gehele schooljaar.  

De opleiding die ik volg is Onderwijsassistent in Deventer, ik ben 2e 

jaars student.  

In mijn vrije tijd beoefen ik de sport voetbal in Apeldoorn, bij Victoria 

Boys in de JO19-1. Verder train ik de JO13-2 bij Victoria Boys.  

Ik heb de MAVO gevolgd bij Veluws College Cortenbosch in Apeldoorn.  

 

 

Hallo. allemaal,  

Graag wil ik mezelf even voorstellen.  

Ik ben Anouk Tijssen en ik ben 17 jaar. Ik ben tweedejaars student 

en ik studeer onderwijsassistent aan het ROC Aventus in Deventer. 

Vanaf het begin van het schooljaar ben ik stagiair van groep 5/6.  

Na mijn opleiding wil ik graag de PABO doen.  

Ik kijk uit naar een gezellig en leerzaam jaar op de Sint Victor!      

 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Ik ben Rens Boeve 25 jaar uit Apeldoorn.  

Ik doe de opleiding Onderwijsassistent in Deventer.  

Mijn hobby’s zijn films en series kijken en drummen.  

Ik kom dit schooljaar bij groep 8 stage lopen en hoop er samen 

met iedereen een leuk schooljaar van te maken.  

Naast mijn studie werk ik in de vakanties op een BSO en in de 

weekenden bij de Burger King.  

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die altijd komen stellen.  

  

Groetjes,  

Rens Boeve  

 

  



 

GROEPSINFORMATIE 

Groep 1-2 

 We hebben alweer twee weken gewerkt over het 

thema winkel/ supermarkt.  

Wat fijn dat er zoveel spulletjes meegenomen zijn 

die we mochten gebruiken om mee te spelen! Het 

volgende thema is Kanjertraining en zal 1 oktober 

starten.  

 De klank die we komende week gaan leren is ‘K’. 

 Voor het atelier zijn we weer op zoek naar kleine doosjes en wc rolletjes.  

 Heeft uw kind al gymschoenen (voorzien van naam) mee? 

De kleuterjuffen 

 

Groep 3 

 Vanmorgen zijn er veel ouders geweest die een kijkje hebben genomen in onze 

klas. Het was een gezellige drukte en iedereen heeft kunnen zien wat we dit jaar 

allemaal gaan leren in groep 3. Voor alle ouders is er een flyer gemaakt, met 

daarin de belangrijkste informatie op een rij. Mochten er naar aanleiding van de 

informatiemarkt of de flyer nog vragen zijn, kom gerust. 

 Met lezen zijn we begonnen in thema 2: De boom. In dit 

thema leren de kinderen de letters b, oo, m, ee, t a, ie. We 

oefenen het lezen in korte zinnen. Dit doen we hardop. Het is 

nu al heel leuk om samen met uw kind een boekje uit de 

bibliotheek te gaan lezen. 

 De lessen wereldoriëntatie gaan in dit thema over de bomen 

in de herfst.  

 Mochten er dingen ‘kwijt’ raken op school of bij de gym, dan kunt u bij Youetta 

kijken in de bak met gevonden voorwerpen. Alle spullen die in de kleedkamer van 

de gymzaal achterblijven worden ook daar naartoe gebracht. 

Juf Lysette en juf Jolanda  

 

Eurekagroepen 

Op 12 september zijn we weer begonnen met de Eurekagroepen. We hebben de kinderen 

dit jaar opgedeeld in 3 groepen. De onderbouw (groep 1/2), de middenbouw (groep 3 

t/m 5) en de bovenbouw (groep 6 t/m8). 

 

Eureka onderbouw 

In de onderbouw zijn we druk bezig met het thema “planten”. We onderzoeken planten 

op allerlei verschillende manieren en leren op een andere manier te kijken en te denken. 

Bij het onderzoeken gebruiken we onze handen, neus, ogen en zelfs (af en toe) onze 

mond! 

 

Eureka middenbouw 

In de middenbouw hebben we 2 weken gewerkt aan het korte thema cultuur. Vanaf 

volgende week starten we met het thema “kunst”. We gaan nadenken (filosoferen) over 

kunst, kijken naar materialen en technieken en uiteraard zelf ook met de handen werken.  

 

  



 

Eureka bovenbouw 

 
 

In de bovenbouw zijn we op expeditie. Expeditie 

Moendoes om precies te zijn.  

We onderzoeken een buitenaards volk en geven 

antwoord op vragen door gebruik te maken van 

verschillende bronnen die in sommige gevallen met 

elkaar gecombineerd moeten worden.  

 

 

Vanaf de volgende Victorinfo zullen we kinderen uit de Eurekagroepen zelf aan het woord 

laten. Zij  ogen dan vertellen waar zij in de Eurekagroepen mee bezig zijn. 

Juf Conny en juf Shireen  

 

 


