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ALGEMEEN  

Couscous met kaas 

Vanmorgen hebben de leerlingen van de groepen 5 tot en 

met 8 (inclusief ouders én leerkrachten) genoten van een 

voorstelling met het Gelders orkest, waarbij de leerlingen 

een muzikale rol hadden. 

 

 

Waterhuisjes 

Met leerlingen van drie scholen van de Brede School Orden (Spitsbergenschool, de 

Wegwijzer en de Sint Victorschool) is de afgelopen weken, onder leiding van 

Markant/Gigant, gewerkt aan de voorstelling ”Waterhuisjes”.  Het doel was om de 

kinderen van de verschillende scholen kennis te laten maken met elkaar en met kunst in 

de wijk.  

Belangstellenden zijn vanmorgen getrakteerd op een wandelende voorstelling, die begon 

bij het kunstwerk: “waterhuisjes”. Vervolgens waren er verschillende toneeluitvoeringen 

op de Sint Victorschool en daarna waren er voorstellingen dans en muziek op de 

Wegwijzer. De kinderen hebben elkaar een klein beetje leren kennen, en hebben zich 

kunnen uitleven in hun rollen. 

Dank voor uw belangstelling vanmorgen, fijn dat u bent komen kijken.               



 

 

IPC 

Vorige week zij alle groepen enthousiast gestart met hun IPC project. 

Tijdens de kennisoogst bleek dat er al heel veel kennis was rondom de 

verschillende thema’s en dat er hele interessante vragen leven bij de 

kinderen die we tijdens het werken aan het project proberen te 

beantwoorden. 

 

Moestuin 

Er is de afgelopen weken hard gewerkt in de moestuin en vandaag hebben we de eerste 

groenten kunnen oogsten! 

 

Avondvierdaagse 

In Parro heeft u de laatste informatie ontvangen rondom de avondvierdaagse. 

Wij wensen alle deelnemers veel plezier! 

 

Diploma 

Juf Merel heeft onlangs haar gymbevoegdheid gehaald. We zijn trots op haar. Van harte 

gefeliciteerd. 

 

Tijdelijke sublocatie Jachthoornlaan 

Volgend schooljaar hebben we op de Sint Victorschool 13 groepen. Meer kleuters dan 

oorspronkelijk verwacht stromen door naar groep 3 waardoor er twee groepen 3 worden 

gevormd. Dat stelde ons voor een uitdaging wat betreft het aantal beschikbare lokalen 

en het aantal beschikbare leerkrachten.  

Wij zijn blij dat we volgend jaar voor één schooljaar gebruik kunnen maken van de 

school op de Jachthoornlaan. De groepen 6/7 en 7 zullen daar volgend schooljaar 

gehuisvest zijn. Ouders van die groepen zijn inmiddels door ons geïnformeerd.  

Het schooljaar daarna (2020-2021) zullen alle groepen weer gebruik maken van onze 

school aan de Kooiweg. 



 

 

Schooljaar 2019-2020 

De vakanties voor volgend schooljaar hebben we in een eerder bericht aan u 

doorgegeven. Hierbij een overzicht van de andere vrije dagen voor de leerlingen. 

Dit zijn studiedagen, uw kind heeft deze dagen dus geen les. 

 Vrijdag 20-09-2019 

 Vrijdag    13-01-2020 

 Dinsdag  10-03-2020  
 Dinsdag 14-04-2020 

 Vrijdag  19-06-2020 

 Vrijdag 26-06-2020 

 

Volgende week vrijdag krijgt u de indeling voor het volgend schooljaar van ons. 

 

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!!!  

Op woensdag 26 juni zullen de bakken worden geleegd. 

 

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 


