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ALGEMEEN  

Einde schooljaar 

Het schooljaar is alweer voorbij. Een jaar waarin we: 

 Gestart zijn met het werken met rekenen op tablets 

(Snappet) vanaf groep 4. 

 Gestart zijn met IPC, waarin vakken zoals 

aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, 

drama, ICT, Engels en creativiteit aan de orde komen. 

Daarmee zijn we weer een stap verder met het 

toekomstbestendig maken van ons onderwijs. 

 Met het team scholing hebben gehad onder andere 

voor Snappet en mooie teambuildingsdagen hadden. 

 Goede resultaten behaald hebben. 

 Dagelijks met plezier onderwijs verzorgd hebben. 

 Geen groepen naar huis hoefden te laten gaan door personeelsgebrek. 

Kortom een jaar om met tevredenheid en dankbaarheid op terug te kunnen kijken. 

 

Parro 

Na de zomervakantie komen de kinderen allemaal in een andere 

groep met andere leerkrachten.  

In Parro wordt u automatisch gekoppeld aan de nieuwe 

leerkrachten, u hoeft hier dus niets voor te doen. 

 

Ouderbedankochtend 

Woensdag 10 juli hebben zo’n 40 ouders genoten van een vlog, opgenomen door 

leerlingen, waarin alle groepen, op originele wijze, de ouders bedankten. Met een 



 

 

speurtocht en een woordpuzzel werd de bedankochtend afgesloten.  

Nogmaals willen we u hartelijk dank voor alle hulp het afgelopen schooljaar! 

 

Van het overblijfteam 

Ook voor het overblijfteam zit dit schooljaar erop.  

De afgelopen weken zijn we alweer begonnen met 

de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.  

Het afgelopen jaar is het team behoorlijk uitbreid, 

daardoor was het mogelijk om op de meeste 

groepen 2 medewerkers in te zetten. 

Ons streven is dat op 9 van de 11 groepen tijdens 

ieder overblijfmoment 2 medewerkers aanwezig 

zijn, om dat te kunnen realiseren, hebben we 

echter voor het nieuwe schooljaar nog wel een 

aantal nieuwe enthousiaste medewerkers nodig. 

Het gaat om de volgende groepen en dagen: 

 Maandag  groep 4 

 Dinsdag  groepen 4 en 7  

 Donderdag  groepen 3B, 4, 6 en 7 

 Vrijdag  samengestelde groepen bovenbouw 

Mocht u of iemand in uw kennissenkring, of familiekring belangstelling hebben,  

laat het ons dan weten. Graag via de mail: tso.sintvictor@gmail.com (wordt ook in de 

vakantie gelezen) 

Hele fijne vakantie! 

Jolanda van Noorden 

Jan Roeterdink 

Coördinatoren TSO 

 

Afscheid groep 8 

Vrijdag hebben we, tijdens de slotviering, afscheid genomen van groep 8. 

Veel groep 8 ouders waren aanwezig en de leerlingen hebben een prachtig afscheidslied 

voor ons gezongen. Op woensdag hebben we genoten van de musical ‘de beer is los’ en 

op donderdag hebben we ze uitgezwaaid.  

We wensen alle leerlingen een hele gelukkige en succesvolle toekomst. 
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Lokaalindeling 

Volgend schooljaar zitten de groepen 3 in het lokaal rechts in de hal en in het middelste 

lokaal. Groep 4 zit in het lokaal links in de hal. 

Groep 5A zit op de 1e verdieping aan de linkerkant. Groep 5B zit op de 1e verdieping 1e  

lokaal rechts, daarnaast zit groep 8A, en links blijft groep 6 zitten.  

Groep 8B zit in het lokaal naast het IB kantoor. 

 

Fietsenstalling indeling. 

De kinderen die naar de Jachthoornlaan gaan zetten daar hun 

fietsen daar in de fietsenstalling. 

 

In de fietsenstalling op de Kooiweg zetten de kinderen van de 

groepen 8 hun fietsen helemaal achteraan in het fietsenhok. 

Daarvoor plaatsen de groepen 5 en 6 hun fietsen. 

 

In de laatste week van de vakantie ontvangt u bericht waar de 

leerlingen van de groepen 3 en 4 hun fietsen kunnen plaatsen. 

 

Gevonden voorwerpen 

Bij juf Youetta liggen nog gevonden voorwerpen, u kunt ze tot uiterlijk 13 september bij 

haar ophalen. Daarna gaan ze naar een goed doel. 

 

Wij wensen u alle een heerlijke vakantie. En we zien elkaar weer in september! 

Team Sint Victor 

 


