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ALGEMEEN  

Studiedag 

Aanstaande dinsdag is er een studiedag. De leerlingen zijn deze dag vrij. 

 

Rapporten 

Op vrijdag 5 juli gaan de rapporten mee naar huis voor de leerlingen van de groepen 1 

tot en met 7. De leerlingen van groep 8 krijgen op de avond van de musical hun rapport 

mee naar huis. 

Mocht u naar aanleiding van het rapport nog vragen hebben, dan kunt u met de 

leerkracht een afspraak maken. De gespreksplanner zal ook op vrijdag 5 juli worden 

geactiveerd. 

 

Vertrouwenspersoon 

Nu haar zoon de school na acht jaar gaat verlaten, is het ook helaas tijd geworden om 

afscheid te nemen van onze vertrouwenspersoon Ingrid Kempen. Wij willen haar heel erg 

bedanken voor alles wat ze voor onze school heeft gedaan. 

Volgend schooljaar zal Mariëlle Meijnen-Bult de nieuwe vertrouwenspersoon zijn voor 

onze school. Op een later tijdstip zal zij zich aan u voorstellen. 

 

Diploma bewegingsonderwijs 

Juf Larissa heeft haar gymdiploma behaald! Van harte gefeliciteerd! 

 

 

   



 

 

Nieuwe leerkrachten 

We zijn blij u te kunnen melden dat we de vacatures bij de kleuters hebben vervuld.  

In groep 1-2 a komt Charise Beekman naast Shireen te werken en in groep 1-2c komt 

Charlotte Schoonderwoerd naast Vera. Verderop in deze Victorinfo stellen ze zich aan u 

voor. We heten hen van harte welkom binnen onze school. 

 

Rectificatie studiedagen 2019-2020 

Vrijdag 20 september 2019  

Maandag 13 januari 2020  

Dinsdag 10 maart 2020  

Dinsdag 14 april 2020  

Vrijdag 19 juni 2020  

Vrijdag 26 juni 2020 

 

Team Sint Victor  



 

 

Voorstellen nieuwe leerkrachten 

 

Ik ben Charise Beekman, 23 jaar en woon samen met mijn vriend in Deventer. 

Ik ben dol op dieren en ook reis ik graag. Tijdens mijn studie heb ik zo ook 

stage mogen lopen in Sydney, Australië bij een meisjeskostschool. Sinds ik ben 

afgestudeerd heb ik gewerkt de onderbouw. Daarnaast heb ik ook 

ondersteuning gedaan in de midden- en bovenbouw. 

Onderwijs is mijn passie. Kinderen zijn open en eerlijk naar elkaar en zo zie ik 

ook graag de band met ouders en school. Ik houd van een goede sfeer in de 

klas en fijne een band tussen leerlingen en de juf.  

Ik kijk uit naar het komend schooljaar en zie uit naar de komst van leerlingen 

en de samenwerking met ouders! Tot snel! 

 
Beste ouders en leerlingen, 

 

Mijn naam is Charlotte Schoonderwoerd, ik ben 23 jaar en vanaf volgend 

schooljaar kom ik het team van de Sint Victor versterken. Op dit moment 

ben ik met veel plezier werkzaam als leerkracht van groep 6/7 op een 

basisschool in Amersfoort. Vanwege de reistijd heb ik besloten om in mijn 

woonplaats Apeldoorn een nieuwe baan te zoeken. Deze heb ik gevonden 

op mijn oude basisschool, hartstikke bijzonder en leuk dat mijn oude 

juffen straks mijn collega’s worden!  

 

Komend schooljaar ga ik op de woensdag aan de slag in groep 1/2 naast 

juf Vera en op de donderdag en vrijdag ga ik invulling geven aan de 

werkdrukgelden in verschillende groepen. In mijn vrije tijd tennis ik 

graag, sommige ouders en kinderen zullen mij wellicht al kennen uit de 

jeugdcommissie van A.L.T.V. Tepci. Ik heb hartstikke veel zin om volgend 

jaar aan de slag te gaan op de Victor, tot in september! 

 

Groet, 

Charlotte Schoonderwoerd 

 

 
 

 

 


