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ALGEMEEN  

Nieuw zand 

Tijdens de voorjaarsvakatie is al het zand in onze zandbak vervangen. 

Dus nu met het mooie weer kan er weer naar hartenlust met zand worden gespeeld! 
 

Gevonden voorwerpen 

De bakken met gevonden voorwerpen zitten weer overvol! 

Bent u spullen wijt??? Loop even langs bij de juffen Door en Youetta 

voor een hereniging!!!  

 

Landelijke onderwijsstaking. 

Aanstaande vrijdag, 15 maart, is de school gesloten i.v.m. de 

landelijke onderwijsstaking. 

 
Schoolfotograaf 

Op maandag 25 en dinsdag 26 maart komt de schoolfotograaf. 

U krijgt hierover nog bericht.  

  



 

 

Plastic soup 

 
 
Vanmorgen is de actiedag voor de Plastic Soup Foundation 
gestart met een gezellig openingsspektakel met alle 
leerlingen en veel ouders op het plein.  
De tentoonstelling is goed bezocht en onze plastic kunst is 
goed verkocht. 
 
 
 
 

 
Vandaag hebben veel groepen afval verzameld rondom 
de school en in de wijk. 
Met deze actie hebben  we niet alleen geld opgehaald 
voor het goede doel maar  hebben we ook het bewustzijn 
om duurzaam om te gaan met onze planeet vergroot bij 
de kinderen. 
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage. 
De voorlopige opbrengst is €2056,69 

 

Vakantierooster 2019-2020  

De vakanties voor volgend schooljaar zijn bekend.  

Hierbij ontvangt u alvast het rooster. 

De studiedagen worden nog ingepland. Daarover ontvangt u op een later tijdstip 

informatie. 

 

Vakantie Datum 

Start schooljaar 2 september 2019 

Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019 

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020 

Goede vrijdag 10 april 2020 

Paasmaandag 13 april 2020 

Meivakantie  

(incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag) 

27 april t/m 8 mei 2020 

Hemelvaart (+ extra vrije dag) 21 en 22 mei 2020 

Pinkstermaandag 1 juni 2020 

Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus 2020 

 

  



 

 

Overblijf 

In 2018 zijn er 21590 overblijfmomenten geregistreerd, dat komt neer op 

een  gemiddelde van ongeveer 540 overblijfmomenten per week. 

Gedurende de eerste 2 maanden van dit jaar is er een sprake van een 

stijging van 209 overblijfmomenten in vergelijking met dezelfde periode 

vorig jaar. 
 
Aantal medewerkers: 

In september 2018 waren er 16 medewerkers beschikbaar, dit aantal is geleidelijk 

uitgebreid tot 25 medewerkers op dit moment. 

Hiermee komen we dicht bij de in onze ogen wenselijke bezetting. Wenselijk is dat op 

alle groepen, uitgezonderd groep 5/6 op de maandag, dinsdag en donderdag 2 

medewerkers aanwezig zijn. Op vrijdag blijft de onderbouw niet over.  

Het aantal overblijvers van de bovenbouw is op de vrijdag ook beduidend minder dan de 

andere dagen in de week. (35 ipv 64) Met voldoende bezetting zijn wij beter in staat om 

een gezellige, maar ook een veilige overblijfsituatie te creëren en kan er rekening 

gehouden worden met individuele wensen van leerlingen. 

Op de donderdag hebben we de beschikking over 1 stagiaire en op de vrijdag over 2 

stagiaires “Sport en Spel” van ROC Aventus. Van 12.15 tot 13.00 uur organiseren zij 

voor de overblijvers buitenactiviteiten. Deelname hieraan is uiteraard op vrijwillige basis. 

 

Vanaf dit schooljaar maken we binnen iedere groep eenmaal per maand tosti’s. Verder is 

het de bedoeling dat wanneer het weer het toelaat, we met de kinderen op het veld gaan 

picknicken. 

We merken ook dat meerdere kinderen behoefte hebben om langer dan nu het geval is, 

tussen de middag buiten te spelen. Vanaf maart willen we die mogelijkheid aan gaan 

bieden. 

 

Bezetting nu en gewenst: 

  Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag 

Groep kinderen Nu Gewenst Nu Gewenst Nu Gewenst Nu Gewenst 

1/2A 25 2 2 2 2 2 2   

1/2B 18 2 2 2 2 2 2   

1/2C 8 1 2 1 2 1 2   

3 16 2 2 2 2 2 2   

4A 19 2 2 2 2 2 2   

4B 19 2 2 2 2 2 2   

5 16 2 2 2 2 2 2 1 1 

5/6 10 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 17 2 2 1 2 1 2 1 1 

7A 7B 21 2 2 2 2 1 2 1 1 

  18 19 17 19 16 19 4 4 
Jolanda van Noorden 

Jan Roeterdink 

 

 



 

 

Boeken en tijdschriften voor school??? 

Om het lezen een nieuwe impuls te geven zijn we voor de 

groepen 3 en 4 op zoek naar leuke boeken. We denken 

hierbij aan: 

 Stripboeken 

 Informatieboeken (geschiedenis, natuur, dieren, enz.) 

 Tijdschriften (national geographic junior, tamtam,  

       donald duck, penny, enz.) 

 Prentenboeken 

 Gedichtenbundels (voor kinderen) 

Heeft u dit in de kast liggen en doet er niets meer mee??? 

U kunt dit aan uw zoon of dochter meegeven naar school en inleveren bij juf Youetta. 

 

Reserve kleding 

Wij zijn op zoek naar reservekleding in de maten 128 of groter. Het gaat dan met name 

om broeken, ondergoed en sokken. 

Momenteel zijn we in de kleinere maten goed voorzien. 

Heeft u iets voor ons in de kast liggen, dan kunt u dit meegeven aan uw zoon of dochter 

of inleveren bij juf Youetta. 

Team Sint Victor 
 

Schaakkampioenschap 2019 

Het 42e ABKS werd zaterdag 16 februari gehouden in het Veluws College Walterbosch. 

Er deden 21 basisscholen mee met totaal 53 teams. 

De Victorschool deed mee in de pupillen- en startersgroep. 

Er is deze dag met heel veel plezier geschaakt. 

 

 
 

Op de toernooisite: www.schoolschakenapeldoorn.nl kunt u nog meer informatie vinden 

over het schoolschaken. Op Youtube is er een leuke film te vinden van de gespeelde 

wedstrijden. 


