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ALGEMEEN  

Verkeer  

Als het weer slechter wordt zien we dat meer leerlingen met de auto 

gebracht worden. Daardoor ontstaan er soms gevaarlijke 

verkeersituaties voor de school. Graag de auto op het kerkplein zetten 

óf op de Kiss&Ride plek. Wilt u NIET op andere plaatsen voor de school 

stoppen om uw kind uit te laten stappen. 

 

Open dag 

Woensdag a.s. is het weer open dag op de Apeldoornse scholen.  

Ook de Sint Victor doet hier weer aan mee.  

  



 

Leerlingenraad 

Dit jaar gaan wij starten met een leerlingenraad. We vinden het belangrijk dat kinderen 

leren overleggen en inspraak hebben. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zullen zitting 

nemen in de leerlingenraad. Deze wordt begeleid door meester Thijs. 

De leerlingen mogen aankomende week zichzelf verkiesbaar stellen in de klas. Daarbij 

mogen ze ook een kleine campagne houden. Hierin kunnen ze vertellen waarom de 

klasgenoten op hen moeten stemmen. Als de kinderen campagne willen voeren mogen ze 

dat thuis, met u, voorbereiden. U kunt denken aan een korte presentatie, poster of iets 

anders waarmee een kind zich kan presenteren aan de klas. 

 

 

Op vrijdag 12 oktober zijn de verkiezingen zodat we na 

de herfstvakantie kunnen starten met de 

leerlingenraad. De leerlingenraad zal eens per maand 

op maandagmiddag (onder schooltijd) vergaderen. 

 

 

 

Stagiaires inburgering 

De gemeente Apeldoorn heeft ons gevraagd of we een aantal weken jonge asielzoekers, 

die op de Wereldschool zitten, willen betrekken bij onze school. Zo komen ze op een 

leuke manier in contact met Nederlandse kinderen, leren ze over onze cultuur en kunnen 

ze de Nederlandse taal oefenen. Het team was erg enthousiast over dit idee.  

Tot de kerstvakantie komen twee meisjes, Senaith en Harena, op de donderdagmiddag in 

groep 5-6 meedoen tijdens de gymlessen.  We willen ze van harte welkom heten. 

Gisteren hebben Senaith en Harena kennis gemaakt met de groep. 

 

Juf Olga 

Na vele jaren actief te zijn geweest op de sint Victorschool, eerst 

als intern begeleider en later als vrijwilliger voor de Eurekagroep, 

heeft Olga de Wit aangegeven te stoppen met haar 

vrijwilligerswerk voor onze school. We willen Olga hartelijk 

danken voor al haar inzet voor de Sint Victorschool. 

 

Overblijfteam 

Na de brandbrief die we u stuurden hebben we daarop verschillende reacties gekregen. 

Hartelijk dank daarvoor. Geweldig dat ouders betrokken zijn bij school en wij een beroep 

op u kunnen doen. Veel activiteiten kunnen we niet organiseren zonder uw hulp. 

We zijn er dan ook trots op u te kunnen voorstellen aan onze nieuwe 

overblijfcoördinatoren Jolanda en Jan. Met de komst van Jolanda en Jan en een flinke 

toename van het aantal overblijfkrachten is ons overblijfteam weer goed gevuld met 

enthousiaste mensen. We kunnen op deze manier de overblijf in eigen beheer blijven 

doen, we hoeven nu de overblijf niet door een externe organisatie te laten organiseren. 

Kim Riggeling gaat na de herfstvakantie met zwangerschapsverlof. Wij zullen haar in 

2019 zeker af en toe terugzien als overblijf kracht. 

We willen Kim hartelijk danken voor alle inspanningen die zij het afgelopen jaar geleverd 

heeft om de overblijf goed te laten verlopen. En wensen haar veel geluk. 

Ook willen we het overblijfteam bedanken die de eerste schoolweken ervoor gezorgd 

heeft dat de overblijf kon blijven draaien, dat heeft dit team echt geweldig gedaan. 

Hieronder stellen Jolanda en Jan zich aan u voor 



 
 

 

Ik ben Jolanda van Noorden en sinds dit schooljaar zit mijn dochter 

Jorinde van Noorden op de Victorschool.(groep 2 de bananengroep).  

Mij werd gevraagd om de taak van overblijfcoördinator op me te nemen, 

wat ik bij deze ga doen.   

 

 

 

Ik ben Jan Roeterdink, de (stief)vader van Verón Wickerhoff, 

Verón zit nu in groep 3.  

Samen gaan wij in duo schap de taken van overblijfcoördinator 

overnemen.  

 

Heb je vragen met betrekking tot het overblijven of heb je leuke ideeën, laat het ons 

weten! U kunt ons bereiken op het bekende mail adres tso.sintvictor@gmail.com 

 

Via deze weg willen we Kim ook heel veel succes wensen met de laatste loodjes. 

Groet Jan en Jolanda  

 

Hemel en aarde 

Met de kinderen ontdekken we tijdens de lessen levensbeschouwing hoe de tijd ons leven 

ordent en vormgeeft. Met de kleuters leren we al om de tijd in te delen met de 

dagritmekaarten. Maar denk ook aan het ritme van de week, met de werkdagen en een 

heilige dag. Of aan de indeling van het jaar en de verschillen tussen de zonnekalender en 

de maankalender die bijvoorbeeld in islamitische landen gebruikelijk is. 

Die indeling van de tijd is wel duidelijk, maar onze beleving van de tijd is niet zo 

eenduidig. Soms kan een minuut eindeloos duren of kan een hele ochtend voorbijvliegen.  

 

Het is aanleiding om het met kinderen te hebben over de 

beleving van tijd. En om er filosofische vragen bij te stellen: 

Hoe lang duurt nu? Bestaat tijd ook als er geen mensen zouden 

zijn? We spreken met de kinderen over het verleden, heden en 

toekomst.  

Zo zijn er lessen waarin we fantaseren over tijdmachines en 

waarin de kinderen zichzelf vergelijken met de babyfoto’s van 

nog maar een paar jaar geleden. 

We zien ernaar uit om zo stil te staan bij de tijd. Het maakt 

kinderen bewust van hoe belangrijk de tijd eigenlijk is in ons 

leven. Dat kun je niet vroeg genoeg leren. En het laat kinderen 

zich verwonderen over wat zo vanzelfsprekend lijkt. Daar maken we graag tijd voor! 

 

Dag van de Leraar 

Vandaag is de dag van de leraar. De VOG heeft alle leraren in het 

zonnetje gezet met een leuke traktatie. We danken alle leraren van de 

Sint Victor voor hun inzet om er elke dag weer een mooie, leuke en 

leerzame dag van te maken met onze leerlingen. 

Dorine Pot 

 

  



 

Voor één dag een echte filmster! 

1 Oktober was het zover .. première van de film “de Vurige Vlam”. 

 

32 Kinderen van onze school, uit de groepen 5 t/m 8, hadden zich vorig schooljaar 

opgegeven om mee te spelen in een film. Ze mochten zelf meedenken over het script, 

regie en de titel.  

Op 8 maandagen na schooltijd is er hard aan gewerkt olv. Nikita  Nieuwkerk. Zij heeft op 

zeer enthousiaste wijze de kinderen meegenomen in de wereld van de film. Er werd 

aandacht besteed aan  zelfvertrouwen, creatief denken, samenwerken, acteren en vooral 

plezier beleven. Het resultaat mag er zijn.  

Medewerkers van het productieteam “de Ontdekkingsreis” hebben alles op een 

professionele wijze gemonteerd. Mede dankzij de inzet van onze collega’s Thijs en 

Suzanne is het een prachtige film geworden.  

 

Onze filmsterren werden per limousine naar bioscoop Vue gereden. 

Daar kregen ze een spetterend ontvangst over de rode loper. Na 

een drankje in de foyer werd er volop genoten van de film waarin 

ze zelf de hoofdrol speelden.  

Iedereen kan nu de film bewonderen op:  

https://www.youtube.com/watch?v=U7p1gLdoxsY 

 

Omdat er zoveel enthousiaste geluiden zijn van kinderen, ouders 

en productieteam proberen we dit schooljaar de workshop weer 

naar de St. Victor te krijgen.   

Veel kijkplezier!!    

Juf Netty                                                                                                                            

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=U7p1gLdoxsY


 

GROEPSINFORMATIE 

Groep 1-2 

 We zijn druk bezig met het nieuwe thema, maar vanmorgen gingen we toch nog 

even terug in het thema ‘supermarkt’. We zijn namelijk op bezoek geweest bij de 

Albert Heijn aan de Asselsestraat. Hier mochten we een kijkje nemen bij de 

flessenautomaat en het magazijn. Ook hebben we verschillende producten 

gezocht in de supermarkt. Het was heel erg leuk! 

 Nu zijn we bij de kleuters volop bezig met de Kinderboekenweek. Dit doen we in 

combinatie met de kanjertraining. De kinderen leren onder andere over 

samenwerken, emoties, samen spelen en het oplossen van problemen. 

 We zijn druk bezig met nieuwe klanken. Elke twee 

weken komt er een andere klank aan bod. Mocht 

uw kind thuis iets hebben met deze klank dan mag 

hij/zij dit meenemen voor in de klas. Na afloop 

krijgt u dit uiteraard weer terug. Deze week zullen 

we aandacht geven aan de –v- van vriendschap. 

 Wilt u de ingevulde activiteitenlijsten en het geld 

voor het klassenpotje zo snel mogelijk inleveren 

bij de leerkracht of de klassenouders. 

 Als laatste even een opfrissertje, we merken dat 

dit erbij inschiet de laatste tijd. Elke ochtend gaan 

de deuren om 8.20 uur open. Dit geeft u de 

mogelijkheid om uw kind in de klas te brengen, 

samen een spelletjes of boekje te kiezen en 

daarna afscheid te nemen. Om 8.30uur gaat de bel 

en begint ook in de klas het lesprogramma. Alvast 

bedankt voor uw medewerking. 

Groetjes van de kleuterjuffen  

 

Groep 3 

 Met lezen zijn we ronden we alweer bijna 2 af. De resultaten van de toetsen kunt 

u straks terugvinden in het ouderportaal. 

 Thema 3 heeft als titel: Smakelijk eten!. Hierin komen de volgende nieuwe letters 

aan bod: l, u, o, p, oe, h, ei 

 De lessen wereldoriëntatie gaan in dit thema over de volgende vragen: 

o Hoe wordt eten (zoals friet of ketchup) gemaakt?  

o Hoe komt de prik in priklimonade?  

o Op welke manieren wordt voedsel verpakt? En waarom zo?  

o Welk keukengerei heb je zoal en wat kun je ermee doen? 

o Hoe zorg je ervoor dat melk niet bederft?  

o Hoe maken ze drinkyoghurt in de fabriek?  

o Wat zegt de kleur over het soort voedsel?.  

 Spelletje om thuis te spelen: pim-pam-pet!  

Dit is een leuk spel om te oefenen met beginklanken. Het kan ook gespeeld 

worden zonder materialen. Wie weet een dier met de letter p? Wie het eerst een 

dier noemt heeft gewonnen en mag de volgende opdracht geven. 

Juf Lysette en juf Jolanda  

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mad Science 

Binnenkort is zover. Op dinsdag 30 oktober komt één van de Mad Science professoren 

een spectaculaire science show op onze basisschool verzorgen. Hierna kunnen de 

kinderen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de nieuwe naschoolse wetenschap en 

techniekcursus. 

 

Zij worden vanaf 10-12-2018 iedere maandag, zes weken lang, meegenomen in de 

wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties! 

 

Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de professor de wetenschap en techniek 

die daarachter zit uitleggen. 

Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als wetenschapper. 

 

Van lessen over zonnestelsels en slijm tot de wereld van raketten en scheikunde. 

Er komt van alles aan bod! 

 

Na afloop van de show worden inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven.  

LET OP! Inschrijven kan t/m 15-11-2018 en vol=vol. 

 

Nu al nieuwsgierig? Kijk snel voor een overzicht van data en tijden op onze site 

nederland.madscience.org en klik direct op het inschrijfformulier. 

Kosten € 69,50 per kind. 

 

  



 

Dag van de duurzaamheid 

Misschien kent u het al,  

de Dag van de Duurzaamheid. 

Elk jaar op 10 oktober vinden er in het hele land 

activiteiten plaats in het kader van duurzaamheid. 

Ook in Apeldoorn wordt hier voor het 5de jaar aandacht 

aan gegeven. 

  

Op 10 oktober zullen er op het Zwitsalterrein veel 

activiteiten en workshops plaatsvinden. Vanaf 13.30 uur 

is iedereen welkom. Er zullen vooral voor kinderen veel 

leuke activiteiten te doen zijn en niet onbelangrijk: het is 

gratis!. 

  

Een greep uit de activiteiten: 

        We gaan een zogenaamde rooktest doen en kijken hoe ‘lek’ het Ondernemershuis is: 

wat zou er gedaan kunnen worden om dit gebouw aardgasvrij te maken? 

        Bij ‘Precious Plastic’ gaan we zelf plastic scheiden en een nieuw product ervan 

maken. 

        Doe de Obstakelrun, scheidt je afval, bouw mee aan onze Recylce-Tree of bak 

pannenkoeken met een elektrische auto! 

        Bekijk de techniek van de toekomst, ervaar de Electric Experience. 

        Er is aandacht voor Virtual Reality, the Voice of your Life, Aikido en Techniek, de 

plastic soep en de manier waarop we naar afval kijken. 

Kortom veel leuke en interessante activiteiten voor jullie leerlingen, ouders en 

leerkrachten! 

  

Waar: Zwitsal Terrein, de Drieslag, Vlijtseweg te Apeldoorn. 

Wanneer: 10 oktober van 13.30 uur tot 16 uur 

  

Voor meer activiteiten in Apeldoorn kunt u een kijkje nemen op de site! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dagvandeduurzaamheid.nl/activiteiten/index.php?p=1&s=&f=&pro=&q=apeldoorn&x=0&y=0

