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ALGEMEEN  

 

Godly Play 

 

In week 19 en 20 hebben alle kinderen van groep 

3 t/m groep 8 het Godly Play verhaal gehoord “Jezus 

leren kennen op een nieuwe manier”. Na Pasen gaat 

het verhaal van Jezus en zijn leerlingen verder. 

Zeven verhalen waar Jezus hen voorbereid op de 

weg die zij moeten gaan zonder Hem. Daarin wordt 

ook vertelt over Hemelvaart en Pinksteren. De komst 

van de heilige Geest, als helper en krachtbron om 

hun taak zonder Jezus te gaan vervullen en mensen 

over God en Jezus te gaan vertellen. We hebben met 

elkaar gefilosofeerd over deze verhalen. Hoe 

verstaan kinderen deze verhalen in onze tijd? 

Verassend en waardevolle ervaringen voor mij als 

verteller, voor de leerkrachten en de kinderen. Zo 

vaak praat je niet op deze manier over de 

Bijbelverhalen en toch heeft iedereen zo zijn 

gedachten erbij. Daarna hebben de kinderen een 

creatieve verwerking gemaakt op de verhalen. De 

kleuters hebben het verhaal van Noach gehoord.   



 

 

                        

 

Schoolreisje 

Afgelopen vrijdag zijn de groepen 1 tot en met 6 op schoolreisje 

geweest naar pretpark Tivoli in Nijmegen. De groepen 7 en 8 

hebben allerlei stoere survivalopdrachten uitgevoerd bij 

Survivalteam Ede. 

We willen de ouderraad bedanken voor de organisatie en alle 

hulpouders voor hun hulp op de dag zelf.  

De kinderen hebben genoten! 

 

Ouder- en leerlingen tevredenheidsonderzoek 

Eind 2018 hebben alle ouders van de Sint Victorschool de uitnodiging gehad om het 

oudertevredenheidsonderzoek in te vullen.   

103 ouders (52%)  heeft het onderzoek ingevuld. Hartelijk dank daarvoor.  

We zijn trots op de behaalde resultaten. Het cijfer dat u de school heeft gegeven is van 

een 7,1 naar een 7,4 gegaan.  

De resultaten van het onderzoek zijn besproken met het team en in april  met de 

medezeggenschapsraad.   

U bent zeer tevreden over het onderwijsaanbod,  de voorzieningen (het gebouw en de 

ICT middelen), de sfeer op school, over de leerkrachten en over de veiligheid.   

Aandachtspunten die u heeft aangegeven zijn dat  informatie gemist wordt m.b.t. tot de 

resultaten en  de wijze waarop toetsen afgenomen worden.   

We moeten aandacht blijven houden ten aanzien van communicatie.  De sportfaciliteiten 

worden niet hoog beoordeeld.  Ook geeft u aan dat u graag ziet dat er meer aandacht is 

voor gezond leefgedrag.  

De resultaten van het onderzoek worden meegenomen bij het schrijven van het nieuwe 

jaarplan en schoolplan.  

Er is inmiddels een werkgroep samengesteld met ouders en leerkrachten waarin plannen 

gemaakt worden om het gezonde leefgedrag te gaan stimuleren.  

Via deze LINK  kunt u informatie terugvinden. Ook is er met de leerlingraad gesproken 

over gezond eten en drinken en over meer bewegen op school. 

  

In het leerling tevredenheidsonderzoek is te zien dat de leerling tevredenheid een 8,1 

scoort. Leerlingen gaan graag naar school en ze zijn tevreden over wat ze leren.  

In de leerling raad praten de kinderen mee over  allerlei onderwerpen die spelen in de 

school. Via deze LINK  kunt u informatie terugvinden.   

https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/12064/Rooms-Katholieke-Basisschool-St-Victor?postcode=7312ca&presentatie=1&sortering=2
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/12064/1100/Rooms-Katholieke-Basisschool-St-Victor/Leerlingtevredenheid


 

 

Klankbordgroep 

Afgelopen week is er weer een bijeenkomst geweest van de 

klankbordgroep. Er is gesproken over communicatie, 21e 

eeuwse vaardigheden en de gezonde school. 

Er kwamen veel goede tips naar voren waar we als school mee 

aan de slag gaan. 

Een van de onderwerpen was het stroomlijnen van 

informatiestromen op ICT gebied. 

Vandaag ontvangt u de Victorinfo zowel via Parro als via de 

mail. Ouders zullen na vandaag de Victorinfo alleen nog via 

Parro ontvangen. Relaties die zich geabonneerd hebben op de nieuwsbrief blijven deze 

gewoon per mail ontvangen. 

 

Parro 

Zoals hierboven beschreven zal de Victorinfo in het vervolg alleen nog via Parro worden 

verspreid. 

We zien dat er niet bij alle kinderen beide ouders gekoppeld zijn aan Parro. 

Mocht u dit wel graag willen, dan kunt u een bericht sturen naar de leerkracht van uw 

zoon of dochter. Wanneer uw mailadres bekend is in ons systeem kunnen zij u een 

koppeling toesturen.  

Mocht het zo zijn dat uw mailadres niet gekoppeld is aan ons systeem, dan kunt u een 

mail sturen naar ict@sintvictor.nl. Vermeld u dan uw eigen naam en de naam/namen van 

uw kind/kinderen en de groep/groepen waarom het gaat. Zodra de gegevens verwerkt 

zijn krijgt u dan een koppeling toegestuurd.  

 

 

 

Audit 

Afgelopen donderdag hebben wij bezoek gehad van een oud-inspecteur onderwijs. 

Hij heeft onze school bekeken en lesbezoeken gebracht aan verschillende groepen. 

Ook is hij in gesprek geweest met het team en met de directie. 

Wij zijn trots te kunnen melden dat we een positieve beoordeling hebben gekregen.  

De basiskwaliteit van ons onderwijs is goed op orde!  

mailto:ict@sintvictor.nl


 

 

Cito toetsen 

 

De komende weken worden er op school weer 

verschillende Cito toetsen afgenomen. 

Een methode onafhankelijk instrument om de 

voortgang van de leerlingen in kaart te brengen.  

De resultaten in het ouderportaal zijn nu gesloten. 

Zodra de toets periode voorbij is zullen de resultaten in 

het ouderportaal te zien zijn. 

 

 

Leerlingenraad: de moestuin 

Vorig schooljaar hebben drie leerlingen het initiatief genomen en gevraagd of we een 

moestuin zouden kunnen aanleggen. In de vorige Victorinfo heeft u al kunnen lezen dat 

we zijn gestart met onze moestuinen. 

Alles wat er is gezaaid en gepoot de afgelopen tijd komt mooi op. Nog even geduld en 

dan kunnen de eerste groenten worden geoogst! De drie dames zijn zo te zien blij met 

het resultaat van hun initiatief. 

 
 

Gevonden voorwerpen 

De bakken met gevonden voorwerpen zitten weer tot aan de rand toe 

gevuld. Mist u handschoenen, mutsen, gymspullen, broodtrommels of 

andere aanverwante artikelen??? Kom snel langs bij juf Youetta!!!  

 



 

 

Diplomeringen 

Trots kunnen we u melden dat verschillende 

teamleden geslaagd zijn voor hun diploma 

BedrijfsHulpVerlener. 

Youetta, Linda van Huffelen en Vera Solleveld 

van harte gefeliciteerd! 

Suzanne van Oers is geslaagd voor de opleiding 

tot Kanjercoördinator en Linda Kuis is geslaagd 

bij de Katholieke Pabo Zwolle voor de opleiding 

‘begeleider op afstand’, waarmee zij WPO 

stagiaires mag begeleiden. Ook voor deze 

juffen de hartelijke felicitaties! 

 

Aanmelden van broertjes of zusjes geboren in 2018 

Wilt u uw zoon of dochter, geboren in 2018, zo snel mogelijk bij ons aanmelden? 

Alvast bedankt! 

 

Team Sint Victor 

  



 

 

 

Uit de Parochie 

Vormselviering 25 mei 16.30 uur  

Na een mooie  voorbereidingsperiode met elkaar hebben veertien tieners de bewuste 

keuze gemaakt om het vormsel te willen ontvangen. Kardinaal Eijk zal de tieners 

vormen. Zij hebben met hem kennisgemaakt in Utrecht en zien er naar uit.   

In januari is deze groep met elkaar gestart. Direct was er onderling al een open sfeer 

waarin veel met elkaar werd gedeeld. Je voorbereiden op het vormsel vraagt ook dat je 

over tal van zaken nadenkt en leert. Daar waar je ouders besloten je te dopen, bevestig 

je deze stap met het heilige vormsel.   

Op de Victor school doen Chris van Bussel en Anne Mauri Baaijens het vormsel.   

 

Eerste communie viering 23 juni 10.00 u en 13.00 u  

Dit jaar zijn er twee groepen kinderen die zich voorbereiden op de eerste communie. Er 

is een viering om 10.00 u en om 13.00 u waarin zevenendertig kinderen de eerste 

communie doen. De kinderen hebben zich in zes bijeenkomsten voorbereid op de eerste 

communie. Ook is er een mogelijkheid dat er een gastles over de eerste communie 

gegeven wordt, door Mariska Litjes jongerenwerker van de Emmaüsparochie.   

Dit jaar zijn er geen communicanten op de st. Victor school.  

 

Pinksteren: meespeel viering voor de kleintjes  

Op Pinksterzondag is er voor de peuter en de kleuters een viering in het Emmaüshuis.  

Deze viering kent een vaste herkenbare opbouw voor de kinderen met eenvoudige liedjes 

en een doe moment. De schatkist gaat weer open en dit keer horen zij het verhaal van 

Pinksteren.   

Ouders, opa’s en oma’s zijn welkom om samen met hun kleine kinderen op een speelse 

ongedwongen wijze kennis te maken met de verhalen uit de Bijbel en de kerk.  

  
 

Mariska Litjes   

Jongerenwerker  

Emmaüsparochie  


