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ALGEMEEN  

Vrije dag 

Woensdag 13 februari heeft het team een studiedag. Tijdens deze dag zal het team 

onder andere in gesprek gaan over de behaalde resultaten tijdens de afgelopen periode. 

Daarnaast krijgen we voorlichting over een nieuwe methode waarmee de 21e eeuwse 

vaardigheden geleerd kunnen worden. 

Uw kind(eren) is (zijn)  deze dag vrij. 

 
 



 

 

Planning 10-minuten gesprekken  

Zoals u in de vorige Victorinfo heeft kunnen lezen zullen de 

uitnodigingen voor de oudergesprekken niet meer op papier mee 

gaan. 

Op maandag 11 en dinsdag 12 februari kunnen ouders met 

meerdere kinderen op school hun oudergesprekken inplannen. 

Het is raadzaam om tussen de verschillende gesprekken ten 

minste 10 minuten aan te houden, zodat u op uw gemak van het 

ene lokaal naar het andere kunt lopen. 

De overige ouders vanaf woensdag 13 februari toegang tot de gespreksplanner. 
 

Veilig verkeer rondom de Victorschool  

Uw kind veilig naar school, dat willen wij toch allemaal? 
Wilt u hierbij letten op: 

 Gebruik de juiste rijrichting (vanaf de Wolweg de Kooiweg in). 
 Parkeer niet voor school. 
 Zet uw kind af bij de kerk en niet recht voor de ingang van de school.  

Dit voorkomt gevaarlijke situaties met fietsende kinderen. 
 Als u ( door bijzondere)  omstandigheden niet in staat bent om bij het 

kerkplein te parkeren neemt u dan contact op met één van de leden van 
de verkeerscommissie of met de directie.  

 Als u met de fiets wacht doe dat dan aan de overzijde van de school 

op de stoep. 
Samen zijn wij allemaal verantwoordelijk voor de veiligheid in het verkeer van onze 

kinderen rondom de school. We doen een dringend verzoek aan u allen om uw 

verantwoordelijkheid te nemen. 
De verkeerscommissie, 

Linda van Huffelen en Hans Nijenkamp  

 

Typecursus 

18 maart a.s. start er weer een typecursus. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 

Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met: Marja van der Helm. 

marja.typicalme@gmail.com  
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Home-Start en Home-Start+ 

"Als alleenstaande ouder heb ik soms de behoefte om met iemand over de alledaagse problemen te 
praten. Ik krijg veel ongevraagd advies van mensen uit mijn omgeving, maar daar kan ik mijn eigen 
weg niet in vinden. Ik wil serieus worden genomen. Nu komt er een vrijwilliger van Home-Start of 
Home-Start+ en ik voel me nu wel serieus genomen. Ik doe het op mijn manier en de vrijwilliger 
ondersteunt mij. En al doe ik het anders dan dat zij ooit deed, we beseffen allebei dat niemand gelijk 
is: ook twee ouders niet. Niet gelijk, maar wel gelijkwaardig." 
 
Ieder gezin maakt wel eens een periode door waarin het niet zo goed gaat. Overbelasting door ziekte, 
moeilijkheden met de kinderen, weinig contact met vrienden of familie, problemen op het werk, 
kinderen kunnen op school niet goed meekomen, gebrek aan geld of spanningen tussen partners of.... 

Meestal lossen deze dingen vanzelf weer op. Maar soms kost het iets meer tijd en inspanning, dan 
kan het een opluchting zijn, als iemand tijd heeft om te luisteren of een handje helpt bij het oplossen 
van praktische zaken. 

Voor wie is Home-Start en Home-Start+ bedoeld? 
Home-Start en Home-Start+ zijn programma’s voor opvoedingsondersteuning waarbij getrainde, 
betrokken en ervaren vrijwilligers tijdelijk ondersteuning, praktische hulp en vriendschappelijk contact 
bieden aan ouders met ten minste één kind in de leeftijd van nul tot en met veertien jaar. 

Hoe werkt de ondersteuning van Home-Start en Home-Start+? 
Home-Start en Home-Start+ is een vrijwilligersprogramma met professionele ondersteuning. Een 
coördinator bespreekt eerst hoe een vrijwilliger kan helpen. Dit gesprek voert de coördinator bij je 
thuis. Daarna wordt een vrijwilliger aan je voorgesteld, die vanaf dat moment regelmatig bij je thuis 
komt. Bij Home-Start is de ondersteuningsvraag van de ouders bepalend. Bij Home-Start+ is ook de 
ondersteuningsvraag van het kind belangrijk. 

Informatie en aanmelden 
Voor meer informatie over Home-Start en Home-Start+, kunt u  contact opnemen met één van de 
coördinatoren:  

Home-Start     Home-Start+ 

Petra Tromp   06 25 00 97 30   Maria Olde Monnikhof   06 83 88 95 94 
Marion Wolbers  06 54 98 58 92   Diana van de Pol   06 30 39 00 82 
 
Wilt u graag vrijwilliger worden bij Home-Start of Home-Start+ dan kunt u met bovenstaande personen 
contact opnemen of met het CJG in Apeldoorn, telefoonnummer 055 357 88 75. We gaan graag met u 
in gesprek. 

 


