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ALGEMEEN  

 

Ouderraad wordt Activiteiten Commissie 

 

De naam van de OR is gewijzigd in Activiteiten 

Commissie. Een naam die beter aansluit bij het werk 

dat ze doen. 

 

 

 

Ouderbijdrage 

Vandaag heeft u via Parro een bericht gekregen van de AC met betrekking tot de 

jaarlijkse ouderbijdrage. Wij verzoeken u vriendelijke deze z.s.m. te voldoen. 

 

Gymbus 

De vervoerder die wekelijks de ritten naar de sportzaal verzorgt voor de groepen 3 en 4 

heeft ons onlangs laten weten dat de prijs van het vervoer bijna verdubbeld gaat worden 

met ingang van 1 november a.s. Voor ons is het daarom helaas niet meer mogelijk om 

hen het vervoer te laten verzorgen. Een passend alternatief is niet voor handen. Dat 

betekent dat we met de kinderen gaan lopen naar de gymzaal aan de Morinistraat. 

 

  



 

 

TSO 

We zijn dit jaar gestart met een hele goede bezetting voor de overblijf. Voor de 

donderdagen is de bezetting nog niet optimaal. Wie wil ons overblijf team ondersteunen 

op de donderdagmiddagen? Ook als u iemand kent die dat zou willen kunt u dit aan ons 

doorgeven. Dat kan op het volgende mailadres: tso.sintvictor@gmail.com   

 

Schoolbibliotheek 

Voor onze bibliotheek hebben we boeken die geplastificeerd kunnen worden.  We zijn 

hiervoor nog steeds op zoek naar ouders/verzorgers die ons daarbij kunnen helpen zodat 

de kinderen weer alle nieuwe boeken kunnen lezen.  

Helpt u ons uit de brand? Stuur dan een mail naar ib@veluwseonderwijsgroep.nl   

 

Veilig naar school 

We willen u vragen zoveel als mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. Als u 

toch met de auto bent, parkeer deze dan op het kerkplein. Zo houden we de weg voor de 

school autovrij en dus veiliger. 

 

Parkeren bij de Victorkerk 

Op woensdag 30 oktober kunnen we geen gebruik maken van het parkeerterrein bij de 

Victorkerk. Wij willen u vragen hier rekening mee te houden. 

 

Klankbordgroep 

Dinsdag 26 november aanstaande organiseren we weer een klankbordgroep avond. 

Graag willen we op deze avond met u van gedachten wisselen over verschillende 

onderwerpen zoals IPC, het rapport, de gezonde school en de informatiemarkt. 

We starten om 19.00 uur en eindigen om 20.30 uur.  

U kunt zich voor deze avond per mail opgeven bij Dorine Pot directie@sintvictor.nl  

 

Godly Play 

Vanaf 4 november zullen alle groepen weer een les Godly Play gaan 

volgen. 

Godly Play is gebaseerd op het geloof en vertrouwen dat iedereen, en 

in het bijzonder een kind, God kan ervaren in zijn of haar leven. Het 

reikt een taal en een manier aan om aan deze ‘spirituele’ ervaring 

uitdrukking te geven.  

Godly Play combineert spel, ritueel, creativiteit en verhaal.  

 

 

 

Nationaal ontbijt 

Op donderdag 7 november neemt onze school deel aan het Nationaal ontbijt. 

 

Haps 

In de week na de herfstvakantie gaan de groepen 6/7 en 7 op Hapskamp. 

Wij wensen ze veel plezier! 
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