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ALGEMEEN  

Verkeer 

De afgelopen weken is er regelmatig sprake geweest van onveilige 

verkeerssituaties tijdens het halen en brengen van de leerlingen. 

Ouders parkeren hun auto voor de school of  rijden  tegen de 

aanbevolen rijrichting in.  

Van verschillende ouders hebben we hierover reacties gekregen. 

Ouders vinden het lastig om elkaar hierop (respectvol) aan  te 

spreken. Als school blijven wij een beroep op u doen om de auto bij 

de Victorkerk te parkeren en met uw kind naar school te lopen.  

De wijkagent is ingelicht over deze situatie. Wellicht volgen er 

binnenkort controles. 

 

Ontruimingsoefening 

Gisteren hebben we een (geplande) ontruimingsoefening gehad. Doel hiervan is dat de 

kinderen weten hoe we de school ontruimen als dat nodig is. 

Later in het schooljaar volgt er een tweede (ongeplande) oefening. 

 

Scholierencross 

Vorig weekend was de jaarlijkse scholierencross in het Orderbos. Veel leerlingen hebben 

weer meegelopen. Er waren podiumplaatsen voor Lisanne van Hierden (groep 5), Xavi 

Bouwmeester (groep 5) en Mare Meijnen (groep7) 

In het scholenklassement zijn we als 3e geëindigd. Een top prestatie! 

We willen de OR bedanken voor de organisatie van dit evenement. 

   

Nieuwe algemeen directeur 

Sinds 1 februari hebben de scholen voor primair onderwijs van de Veluwse 

Onderwijs Groep (VOG), waar wij deel van uitmaken, een nieuwe algemeen 

directeur. Mevrouw Jacqueline Versluis.  

Vrijdagochtend a.s. komt zij kennis maken met onze school. Ze zal onder 

andere een gesprek hebben met de leerlingenraad, de MR, met teamleden en 

ze zal verschillende groepen bezoeken. 



 

 

 

21e eeuwse vaardigheden. 

Nadat we in 2017 een nieuwe visie en een nieuwe koers hebben geformuleerd is het 

team op onderzoek gegaan hoe we de leerlingen zo goed mogelijk kunnen voorbereiden 

op de toekomst. 

Dat doen we door de 21e eeuwse vaardigheden in integreren in ons onderwijs. 

  

Computational Thinking geven we vorm en inhoud onder 

andere door te werken met Snappet in de groepen 4 tot 

en met 8. In de groepen 1 tot en met 3 werken de 

leerlingen regelmatig met opdrachten op de computer op 

I pad. 

Daarnaast gaan we tijdens het middagprogramma 

werken met IPC. 

IPC  is het Internationaal Primary Curriculum (IPC). Het 

IPC is een integraal, thematisch en creatief curriculum 

voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, dat gericht is op 

kunst en cultuur (beeldende vorming, dans, drama, 

digitaal en mediawijsheid, cultureel erfgoed, literair en 

levensbeschouwing) en de zaakvakken (aardrijkskunde, 

geschiedenis, techniek en natuuronderwijs). Binnen het 

IPC is veel aandacht voor verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, reflectie, samenwerken 

en doelmatig werken. Ook is het IPC internationaal georiënteerd, wat mooi aansluit bij 

ons profiel voor vervroegd vreemde talenonderwijs.  
 


