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ALGEMEEN  
In de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar heeft iedereen zijn plekje weer 

gevonden. Leerkrachten en leerlingen lijken alweer helemaal gewend. 

In deze Victorinfo leest u waar we allemaal mee aan het werk zijn. 

Volgende week verwelkomen wij u graag op de kennismakingsmomenten. 

 

Informatiemarkt  

Vandaag heeft uw kind een uitnodiging meegekregen voor onze informatiemarkt op 21 

september. We hopen u in grote getale te mogen begroeten. 

 

21e eeuwse vaardigheden 

 Het actieteam 21ste eeuwse vaardigheden is volop aan het onderzoeken welke methode 

voor zaakvakken het beste past bij de Sint Victorschool. Het actieteam is momenteel 

bezig met het opstellen van criteria aan de hand waarvan we een methode gaan kiezen. 

Bovendien zijn we in samenwerking met het SLO (Stichting Leerplanontwikkeling) de 

vaardigheden kritisch denken, samenwerkend leren en zelfregulerend werken aan het 

vergelijken met de huidige leerlijnen van het SLO. Zo nu en dan houden we u op de 

hoogte van de ontwikkelingen binnen dit actieteam.  

Mocht u nog vragen hebben, kom gerust langs bij juf Merel of juf Shireen. 

 

Snappet  

Vanaf maandag 10 september starten de 

groepen 4 tot en met groep 8 met Snappet.  

Het rekenonderwijs wordt 

per ingang van 10 

september digitaal 

gegeven. De methode 

voor rekenen, Wereld in Getallen, blijft hetzelfde.  

Iedere leerling heeft een eigen IPad ontvangen.  

Vorige week zijn we druk bezig geweest met het installeren van de 

IPads. Afgelopen woensdag hebben de leerkrachten een 

basistraining ontvangen. De komende weken zullen zowel de 

leerkrachten als de leerlingen even moeten wennen. Juf Merel 

probeert de leerkrachten zo goed mogelijk te begeleiden.  

Heeft u nog vragen? Op maandagen coördineert juf Merel de begeleiding voor Snappet.  



 
U kunt altijd langskomen.  

Dorine Pot 

 

GROEPSINFORMATIE 

Groep 3 

 Er is de afgelopen twee weken al heel erg hard gewerkt in 

groep 3. We hebben al veel nieuwe letters leren lezen en 

schrijven.  

 Vanaf aanstaande maandag gaan ouders niet meer mee de 

klas in. U kunt op het plein of in de gang afscheid nemen 

van uw zoon of dochter.  

 Vanaf aanstaande vrijdag gaat onze groep naar de gymzaal 

aan de Morinistraat. Wij vertrekken meteen om half negen. 

Dit betekent dat de kinderen, wanneer de bel gaat, buiten 

moeten verzamelen bij Juf Lysette. Zij lopen dan gezamenlijk naar de bus die ze naar 

de gymzaal brengt.  

Wat nemen ze mee: 

o Gymtas 

o Gymschoenen (die ze zelf aan en uit kunnen doen) 

o Gymkleding (broek en shirt) 

 

Groep 5 t/m 8 

Roefeldag 2018 

 

Hoe werkt het in een uitgeverij? Hoe worden schoenen gemaakt? 

Hoe word ik later een kunstenaar? Allemaal vragen die kinderen 

stellen die meedoen aan de Roefeldag. 

 

Op woensdag 17 oktober aanstaande vindt er in Apeldoorn voor kinderen van groep 5 tot 

en met 8 een Roefeldag plaats. Het woord Roefelen komt uit België en betekent 

snuffelen. Deelnemende bedrijven stellen op deze dag hun bedrijf open om groepjes 

kinderen kennis te laten maken met hun bedrijf om zo interesse op te wekken voor hun 

toekomstige beroep. 

 

Ook kinderen van de Sint Victor kunnen kosteloos meedoen aan de Roefeldag, op 

woensdag 17 oktober, die alweer voor de 17e keer plaatsvindt in Apeldoorn. Vorige week 

hebben de kinderen in de klas informatie ontvangen over hoe zij zich kunnen opgeven 

voor deze dag, samen met een begeleider. Doen uw kinderen ook mee? 

 

Voor meer informatie kunt u ook terecht op:  

Website:  www.roefelen.nl 

Mailen  :  i.boom@stimenz.nl  

Contactpersoon: Ilona Boom 

 

Roefeldag is een initiatief van Stimenz i.s.m. de Brede Scholen in Apeldoorn 

 

  

http://www.roefelen.nl/
mailto:i.boom@stimenz.nl


 
       

 
 

Schaaklessen St. Victor school:   

‘Schaken is leuk en maakt je slimmer’ 

 

Schaken is een leuk uitdagend spel.  

Je leert spelenderwijs kritisch en creatief denken, problemen oplossen en plannen 

maken.  

Je leert met elkaar overleggen en oefent zelfbeheersing: ‘Kijk eerst wat je tegenstander 

kan doen!’ 

 

Leerlingen van St. Victor kunnen vanaf maandag 17 september 2018 opnieuw 

schaaklessen volgen.  

Zowel beginners als kinderen die al kunnen schaken zijn welkom. 

Gediplomeerd schaakleraar Karel van Delft geeft de lessen.  

De lessen zijn gevarieerd. Kinderen spelen al vanaf de eerste les schaakspelletjes en/of 

partijtjes.  

Ook leren ze hoe ze thuis zelf kunnen schaken, onder meer via internet. 

 

De vijftien lessen zijn van 18.30 tot 19.30 uur op school. Eerste les is 17 september, 

laatste les 21 januari. 

Er zijn geen lessen tijdens vakanties en als de school gesloten is (studiedag 26 

november).  

De cursus kost 75 euro. Inclusief het boekje ‘Ik leer schaken’ en schaakapp Chessmatec. 

Ouders/verzorgers krijgen per e-mail een factuur. 

 

De schaakcursus is een initiatief van Schaakacademie Apeldoorn 

(www.schaakacademieapeldoorn.nl). 

Aanmelden kan door onderstaande informatie te mailen naar schaakleraar Karel van 

Delft.  

Mail: karel@kvdc.nl. Telefoon: 06-22226928.  

  

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
mailto:karel@kvdc.nl


 

 
 

 

Aanmeldingsformulier schaaklessen St. Victor 

Deze informatie mailen naar Karel van Delft, karel@kvdc.nl  

 

School:  

Naam leerling: 

Geboortedatum: 

 

Naam ouders/verzorgers: 

Telefoonnummer ouders/verzorgers:  

E-mailadres ouders/verzorgers:  

 

Van lessen wordt soms beeldmateriaal gemaakt voor de nieuwsbrief van Schaakacademie 

Apeldoorn. 

Toestemming: ja/nee 

  

mailto:karel@kvdc.nl


 
 

Wie o wie komt onze overblijfploeg 

versterken? 

 Vind jij het leuk om met kinderen om te gaan? 

 Hen een gezellige overblijftijd te bezorgen? 

 Met hen te eten, te drinken, voor te lezen, sportieve activiteiten op te zetten, te knutselen 

of gewoon gezellig te praten? 

 

En wil jij tot maximaal 150 euro per maand bijverdienen? 

Dan ben jij de persoon die wij zoeken. 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag starten wij om 11.45 met een briefing , om 12.00 uur 

start de overblijf . Je gaat met de kinderen eten en drinken óf  eerst even lekker buitenspelen. Na een 

half uurtje wisselen we dit om. We beschikken over veel aantrekkelijke materialen, boeken, spelen, 

knutselspullen, sport- en spelmateriaal en er is ook altijd ruimte voor jouw eigen ideeën. 

Om 12.45 uur draag je de leerlingen weer over aan het schoolteam en is er voor jou ruimte om even 

na te praten  of aan de leerkrachten bijzonderheden over te dragen. 

 

Wie zoeken wij? 

Vaders, moeders, opa’s oma’s, vrienden, familie, mensen van de sportclub, buren, je bent allemaal 

van harte uitgenodigd om ons team te komen versterken. 

Kan je elke dag? Kan je één keer per week of eens per maand? Je bent altijd van harte welkom!!! 

 

Wat bieden wij? 

Naast een gezellig overblijfteam in een prachtige school krijg je bij ons training, ondersteuning, een 

vergoeding van maximaal 150 euro per maand. En vooral…… 

ruimte om er een hele leuke overblijfmiddag van te maken. 

Enthousiast geworden? 

 

Dan kan je contact opnemen met Kim Riggeling (06 29553273) , Dorine Pot, Youetta Faulhaber, of 

met de leerkracht van jouw kind (055- 355 48 59) 


