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ALGEMEEN  

Klankbordgroep 

Vorig schooljaar hebben we in samenwerking met de MR een klankbordgroep opgericht. 

In deze klankbordgroep worden onderwijsontwikkelingen besproken door ouders en 

teamleden samen. We vinden het belangrijk om u als ouder op de hoogte te brengen van 

onderwijsontwikkelingen. Dat doen we via de Victorinfo. En door twee keer per jaar met 

elkaar in gesprek te gaan. Op 15 november a.s. is er weer een klankbordgroep 

bijeenkomst. De samenstelling van de groep is wisselend, we nodigen voor elke 

bijeenkomst uit elke groep een andere ouder uit.  

 

Op tijd aanwezig zijn  

Om 8.20 uur gaat de kleuterdeur open en om 8.25 uur gaat 

de eerste bel zodat we 8.30 uur met onze lessen kunnen 

starten. We zien dat veel kinderen om 8.30 uur in de klas 

zitten. Ook hebben we de  afgelopen weken gemerkt dat niet 

alle leerlingen om 8.30 uur aanwezig zijn in de klas.  

Hierbij het dringende verzoek ervoor te zorgen dat uw kind 

om 8.30 uur in de klas is zodat de les ongestoord gestart 

kan worden. De ouders van kleuters vragen we om 8.30 uur, 

als de tweede bel gaat, het lokaal te verlaten. 

 

Contactouder overleg 

Op 30 oktober a.s. staat het contactouder overleg gepland, de contactouders hebben 

daarvoor een uitnodiging ontvangen. Bent u contactouder en heeft u de uitnodiging niet 

ontvangen, wilt u dan contact opnemen met de leerkracht of met Dorine Pot. 

 

  



 

Haps 

De afgelopen week zijn beide groepen 7 op Hapskamp geweest. De kinderen hebben 3 

dagen in de prehistorie geleefd. Ze hebben een fantastisch kamp gehad. We willen alle 

begeleidende ouders hartelijk danken voor hun enthousiasme en hulp bij dit kamp. 

 

Overblijfcoördinator 

Deze week heeft Kim Riggeling afscheid genomen als coördinator en is er een overleg 

geweest met het overblijf team waarin de overdracht tussen Kim, Jolanda en Jan heeft 

plaats gevonden. 

Nogmaals willen we Kim hartelijk danken en Jan en Jolanda van harte welkom heten en 

succes wensen met hun  nieuwe taak  op de Sint Victorschool. 

 

Leerlingraad 

De leerling raad is vorige week gekozen. Uit de 

groepen 5 tot en met 8 een vertegenwoordiging van 

twee leerlingen. Na de herfstvakantie zullen ze hun 

eerste bijeenkomst hebben onder leiding van meester 

Thijs. 

 

Streetwise 

Vandaag hebben de oudsten van het gezin een informatiebrochure meegekregen over 

Streetwise. Deze praktijkles over verkeer wordt georganiseerd door de ANWB en wordt 

op donderdag 1 november op onze school gehouden. Leest u de brochure vast door in de 

vakantie, zodat u op de hoogte bent van hetgeen uw kind na de vakantie gaat doen 

  



 
 

 

Nationaal Schoolontbijt 2018 

 

Gezellig en gezond samen ontbijten:  
op woensdag 7 november 

is het tijd voor het nationaal schoolontbijt! 
 

Uw kind hoeft die dag niet thuis te ontbijten, want dat doen we gezamenlijk in de klas. 

Het uitgebreide ontbijtpakket is elk jaar een schoolvoorbeeld van een gezond ontbijt. Dit 

jaar met nog meer variatie: in ieder geval volkorenbrood, tarwebolletjes, krentenbollen, 

halvarine, 30+ kaas, aardbeienjam, fruit/groentespread, halfvolle melk, halfvolle 

yoghurt, cruesli, honing, thee en tuinkers. Er valt dus veel te kiezen!   

U hoeft alleen maar uw kind een bordje, bestek en een beker mee te geven naar school 

voor woensdag 7 november!  

 

  

https://www.schoolontbijt.nl/vijftiende-editie


 

GROEPSINFORMATIE 

Groep 4 

 Groep 4 heeft deze week een begin gemaakt met de tafel van 

10. Je hebt bijvoorbeeld 5 dozen met 10 kleur potloden, 

hoeveel  zijn  dat er bij elkaar. Daarna hebben we het x 

teken geïntroduceerd. 

 Ook zijn we gestart met de digitale klok aan te leren. Wat is 

dat lastig, vooral na de middag moet je doortellen.   

We hebben de hele én halve uren geoefend. Middennacht 

beginnen we met 00:00 uur en 14.30 uur. Misschien kunt u 

het eens laten zien op uw telefoon of wekker. 

 

Eurekagroep Onderbouw 

In de onderbouw zijn we bezig met het thema planten.  

We leren steeds op een andere manier te denken. Deze week hebben we 

leren denken als Atos het aapje. Atos houdt van gekke ideeën bedenken en 

heeft een enorme fantasie. Zo vroegen we ons af wat er zou gebeuren als 

we wakker werden met wortels in plaats van benen?! 

 

Eurekagroep Midden- en bovenbouw  

In de midden- en bovenbouw zijn we 

bezig met het thema kunst.  

We hebben gekeken wat kunst inhoudt 

en wat we nu wel of juist geen kunst 

vinden. Ook hebben we gekeken naar 

verschillende materialen die een 

kunstschilder gebruikt (verf/ pastel, 

penselen en papier). We hebben 

samen uitgezocht welke materialen bij 

elkaar horen en waarom (analyseren 

en beredeneren).  

Uiteraard hebben zijn we zelf ook in de 

huid van een kunstschilder gekropen 

en hebben we abstract schilderij 

gemaakt van een tak. 

  



 

Schoolmaatschappelijk werk 

Wat leuk om mezelf voor te mogen stellen in de nieuwsbrief. Ik houd ervan om mensen 

persoonlijk te ontmoeten, maar dat is in dit geval een grote uitdaging. Vandaar op deze 

manier. Graag stel ik mezelf voor en leg ik uit wat ik doe.   

 

Mijn naam is Titianne Geerlinks, 31 jaar en vanaf 2011 werkzaam bij Stimenz. Sinds een 

tijdje ben ik werkzaam als School Maatschappelijk Werker (SMW) en verbonden aan de 

wijk Noord West en Centrum. Vanaf het moment dat ik werk heb ik altijd met kinderen 

gewerkt. Fantastisch om ouders, kinderen en school te ontmoeten en te ontdekken wat 

er nodig is om weer zelf verder te kunnen.   

 

Laat ik u wat meer vertellen over het werk van een schoolmaatschappelijk werker;   

Wanneer een leerling vastloopt op school, in de thuissituatie of in een stagnerende 

thuissituatie, heeft dat niet alleen invloed op de schoolprestaties, maar ook op de 

persoonlijke en sociale ontwikkeling. Door in een vroeg stadium leerlingen, ouder(s) en 

leerkrachten te helpen en te ondersteunen, draag ik op een positieve manier bij aan de 

ontwikkeling en het verbeteren van het functioneren van de leerling op school en in de 

thuissituatie. De begeleiding richt zich op degenen die invloed hebben op de (probleem) 

situatie. Dit zijn, afhankelijk van de situatie, de ouders/verzorgers, leerkrachten en de 

(jeugd-)hulpverlening. Ik vervul ook een brugfunctie tussen leerling, ouders/verzorgers, 

school en lokale externe voorzieningen. Concreet betekent dit dat de 

schoolmaatschappelijk werker signaleert, begeleidt, coördineert en toe leidt. Kortom als u 

een vraag heeft rondom uw kind qua persoonlijk/sociale ontwikkeling, een vraag over 

financiën, woning, ontmoeting, echtscheiding noemt het maar op, neem gerust contact 

op.   

 

Om korte lijnen en goede samenwerking te waarborgen, neem ik deel aan het kernteam. 

Het kernteam bestaat uit; ouders, intern begeleider, jeugdverpleegkundige, 

gedragswetenschapper en SMW-er. Het kernteam kan gezien worden als een denktank 

waar verschillende disciplines met elkaar in gesprek gaan over hoe de leerling het beste 

geholpen kan worden.   

  

Stimenz biedt diensten aan onder de vlag van het CJG, maar ik ben als SMW-er  in dienst 

van Stimenz. Dit heeft voordelen. Bij CJG korte lijnen (o.a. middels verwijsformulier), en 

bij Stimenz kunnen we gebruik maken van diverse andere diensten en expertises. 

Daarnaast heb ik een onafhankelijke positie. Behalve individuele gesprekken biedt 

Stimenz ook een groepsgericht aanbod, zoals: Kr8kidzz (sociale vaardigheidstraining), 

KIES (training voor kinderen in echtscheidingssituaties), Piep zei de muis (een groep 

voor kinderen van 4 t/m 8 jaar die thuis spanningen ervaren) en nog veel meer (zie ook 

www.cjg.nl).   

  

Mocht u meer willen weten of mij willen spreken?  

Dat kan, ik ben bereikbaar via t.geerlinks@stimenz.nl of via 06-

13341973.   

 

 

http://www.cjg.nl/
http://www.cjg.nl/

