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We gaan weer beginnen! 

We hopen dat u heeft kunnen genieten van een fijne zomervakantie. 

Dit schooljaar zitten we weer met alle groepen op de Kooiweg en hoeven we geen 

gebruik meer te maken van het lokaal aan de Jachthoornlaan. 

De leerkrachten hebben de afgelopen week de lokalen ingericht, we zijn weer helemaal 

klaar voor het nieuwe schooljaar! We kijken ernaar uit samen met u en uw kind(eren) 

weer te starten.  

 

Nieuwe leerkrachten 

Dit schooljaar start Lotte Bouwmeester in groep 4, zij werkt samen met Edith Overvelde. 

In groep 6b gaat Simone de Graaf starten met Merel Boon. Merel is weer terug van 

zwangerschapsverlof. 

In de volgende Victorinfo stellen Lotte en Simone zich voor. 

 



 

 

Start schooljaar  

Maandag a.s. starten we weer, de school gaat om 8.20 uur open. We kunnen ons 

voorstellen dat u nieuwsgierig bent in welk lokaal uw kind zit en op welk plekje. U mag 

maandag a.s. meelopen met uw kind de school in. Vanaf dinsdag 23 augustus gaan de 

leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 zelfstandig de school in. De deur gaat om 8.25  

uur open bij de eerste bel en de lessen starten om 8.30 uur. We verwachten dat alle 

kinderen dan ook binnen zijn. 

 

Ontbijt 

Vrijdag 26 augustus nodigen we u graag uit om samen met uw kind op school in de klas 

te komen ontbijten van 8.30 uur tot ongeveer 9.15 uur. U kunt een ontbijtje voor uzelf en 

voor uw kind meenemen. Elk kind mag één ouder meenemen. Zo kunt u kennis maken 

met de andere kinderen, de ouders en met de leerkracht.    

 



 

 

 

Informatieavond 

We organiseren dit jaar weer een informatieavond voor de ouders op 5 september a.s.  

Wilt u deze avond alvast reserveren? De groepen 1 tot en met 4 starten om 18.30 uur. 

De groepen 5 tot en met 8 starten om 19.30 uur. 

U ontvangt in de week waarop de informatiemarkt gepland staat een uitgebreide 

informatiefolder van ons over de werkwijze en de inhoud van ons onderwijs het komende 

schooljaar.  

 

 

Gezonde school 

Het nieuwe schooljaar is begonnen. Net zoals vorig schooljaar is het elke woensdag 

fruit/groente- en waterdag! De kinderen nemen water en een lekker stuk groente of fruit 

mee naar school.  Om het water lekkerder te maken, kan er bijvoorbeeld een schijfje 

fruit/groente in (geen limonade). Samen werken we zo aan een gezonde school.  

Traktatie 

Sinds een paar jaar hebben wij als school het vignet ‘Gezonde school’. Dit houdt in dat 

we op school graag een gezonde fruithap en lunch zien. Op woensdag is dit verplicht, dan 

hebben we een water- en fruitdag. Wilt u daarnaast uw kind een gezonde traktatie 

meegeven als het jarig is? 

 

Gym 

De eerste drie weken gymmen we nog buiten. Vanaf 12 september gymmen de groepen 

5 tot en met 8 in de gymzaal. De groepen 3 en 4 gaan vanaf 19 september weer naar de 

gymzaal.  

Gouden Weken 

We starten het jaar met groepsvorming en noemen deze periode de Gouden Weken. In 

de eerste weken zal er dus nog wat minder les worden gegeven, maar zullen er des te 

meer groepsvormende activiteiten op het programma staan. 

  

Jaarkalender 

Volgende week krijgt uw kind de jaarkalender mee. Let daarbij goed op de studiedagen en 

overige vrije dagen.   

 

Brengen en halen 

Vanaf maandag 31 augustus gebruiken we de ingangen als volgt: 

Groep 1-2A en 1-2B, de linker zijdeur op het kleuterplein. 

Groep 3 en 4A de rechterzijdeur op het kleuterplein 

Groepen 4B en 5, de hoofdingang 

Groep 6A, de zij-ingang bij de fietsenstalling 

Groep 6B, de hoofdingang 

Groep 7, de zij-ingang bij de fietsenstalling 

Groep 8A, de zij-ingang bij de fietsenstalling 

Groep 8B, de hoofdingang 



 

 

  

 

Lokaalindeling 

Begane grond:  

Groep 3: rechts in de hal 

Groep 4 A: rechts in de hal 

Groep 4 B: midden in de hal 

Groep 5: links in de hal 

 

Kleuters: 

Groep 1-2 A: achterste lokaal 

Groep 1-2 B: rechts van de grote kleuteringang 

 

1e etage: 

Groep 6A: 1e lokaal links bij de zij-ingang 

Groep 6B: 2e lokaal links bij de zij-ingang 

Groep 7: lokaal rechts bij de zij-ingang  

Groep 8A; rechts bij de zij-ingang over het bruggetje 

Groep 8B: 3e lokaal links bij de zij-ingang 

 

Fietsenstalling 

Kleuterplein: kleuterfietsen. 3 en 4A 

Plein voor de hoofdingang: fietsen van de groep 4B 

Fietsenstalling bij de zij-ingang: groepen 5 tot en met 8. 

 

 


