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ALGEMEEN  

Nationaal schooltonbijt 

Aanstaande woensdag, 7 november, nemen we deel aan het Nationaal 

Schoolontbijt 2018.  

We beginnen deze ochtend met een gezond ontbijt in de klas.  

Alle leerlingen mogen deze dag gezellig in hun pyjama naar school komen! 

Vanaf aanstaande maandag kunnen de kinderen een bord, vork, mes en 

dessertlepel meenemen naar school. Wilt u deze spullen voorzien van de 

naam van uw zoon/dochter? 

 

 

 

Stagiaires Sport en Spel 

Vanaf vrijdag 2 november gaan Soerinder Hoeseni en Rick Bruinewoud , 2 stagiaires van 

de opleiding Sport en Spel van ROC Aventus, iedere vrijdag tussen van 12.000 en 13.00 

uur een buitenactiviteit organiseren voor de overblijvers.  

Deelname hieraan is op vrijwillige basis. 

 

  



 

Voorbereiding Sint en Kerst 

De voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest en 

Kerstfeest zijn alweer in volle gang. 

De komende tijd zult u in de Victorinfo hierover dan 

ook regelmatig een en ander kunnen lezen. 

Voor de aankleding van de centrale hal zijn wij op zoek 

naar een aantal strobalen, zodat we de grote kerststal 

weer kunnen opbouwen! 

Kunt u ons hieraan helpen???  

Mail naar orsintvictor@gmail.com  

Verder is de OR op zoek naar ouders die kunnen 

helpen met het versieren van de school op vrijdag 7 

december en ouders die kunnen helpen met opruimen 

op vrijdag 21 december.  

Ook hiervoor kunt u zich per mail aanmelden!  

 

Hoofluisvrij! 

Voor het eerst sinds lange tijd is de school luizenvrij. 

We hopen dat we de luizen dit schooljaar buiten de deur kunnen houden. 

Blijft u regelmatig controleren? 

 

ParnasSys 

Afgelopen week is er een update geweest binnen ParnasSys. Sinds deze update is het 

niet meer mogelijk om toets resultaten te bekijken. 

Binnen ParnasSys wordt er hard aan gewerkt om dit te verhelpen. 

Onze excuses voor het ongemak! 

 

OPROEP*****OPROEP*****OPROEP***** 

Onze kinderboeken in de bibliotheek hebben regelmatig een onderhoudsbeurt nodig. Op 

dit moment hebben wij maar één ouder die op woensdagochtend hiermee aan het werk 

is. Wie wil en kan op woensdagochtend, 1x per maand, helpen met plakken van de 

boeken? 

Graag even een mailtje naar juf Linda van groep 8. (l.kuis@veluwseonderwijsgroep.nl) 
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TSO  

Beste ouders,  

Na verscheidene oproepen voor nieuwe overblijfkrachten, hebben zich een heel aantal 

mensen aangemeld. Super! Maar we hebben er nog een paar meer nodig. Op de 

donderdag komen we  namelijk nog structureel te kort.  En wil je wel overblijven, maar 

niet voor vast? Geen probleem. We zoeken nog 4 mensen die we kunnen bellen in geval 

van nood. Dus op de reservelijst. Wie o wie komt ons team versterken?  

 

Met het overblijfteam hebben we 

gebrainstormd hoe we het overblijven nog 

leuker kunnen maken. Er kwamen veel ideeën, 

maar deze sprong er sowieso al bovenuit: 

Tosti’s bij de lunch! 

Hiervoor hebben we wel wat hulp nodig.  

We willen samen met de kinderen 1 keer per 

maand tosti’s bakken, volgens onderstaand 

rooster. Wilt u uw kind op die dag een broodje 

meegeven dat geschikt is om er een tosti van 

te maken? I.v.m. de beschikbaarheid van 

ijzers en overblijfkrachten is er voor gekozen 

niet alle groepen op dezelfde dag te voorzien van tosti’s, maar wel in dezelfde week.  

Tosti-rooster: 

 

Groep 1/2 a, 1/2 b, 3 en 4a Groep 4b, 5, 5/6, 7a, 7b en 8 

12-11 13-11 

17-12 18-12 

14-1 15-1 

11-2 12-2 

11-3 12-3 

8-4 9-4 

13-5 14-5 

17-6 18-6 

Op de vrijdag worden er altijd tosti’s gebakken. 

 

Een smakelijke groet van het overblijfteam. 

  



 

Streetwise 

Afgelopen donderdag heeft de hele school 

meegedaan aan Streetwise van de ANWB. 

Het was een hele leuke en leerzame dag. 

Iedere groep heeft een uitspraak uitgekozen die 

ze graag met u willen delen. 

 

 

 

 

  



 

GROEPSINFORMATIE 

Groep 1/2  

 Wij zijn deze week begonnen met het thema Herfst. We hebben samen de 

thematafel ingericht en een klassenboom gemaakt. We lezen verhaaltjes over de 

herfst en leren nieuwe liedjes.  

 Afgelopen dinsdag hebben we de show van Mad science bekeken. Het was gaaf 

om te zien wat je allemaal met lucht kunt doen. Donderdag hebben we ook nog 

een leuke les van Streetwise mogen volgen in de speelzaal. Dit was erg leuk en 

leerzaam 

 

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. 

 Deze week zijn de groepen 4a en 4b naar Berg en Bos 

geweest. Onder begeleiden van IVN-natuur educatie zijn we 

op zoek gegaan naar paddenstoelen, kleine beestje mooi 

gekleurde bladeren en wat de natuur nog meer te bieden 

heeft in de herfst. Het was een zeer leerzame tocht. De 

kinderen hebben er erg van genoten. Ze waren heel 

enthousiast met vergrootglas en spiegeltjes aan het 

onderzoeken. Tenslotte mochten ze een prachtig natuur 

schilderij maken van alles wat ze maar konden vinden in het 

bos. Zie hier het resultaat!   

 

 

 

 

 

 

 

 


