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Afscheid 

Dit is de allerlaatste Victorinfo die ik voor u schrijf. Afscheid nemen na 9 jaar Victor valt me niet 

makkelijk. Omdat ik begin van de week corona had ben ik helaas ook deze week niet meer veel op 

school geweest. Het voelt gek om de school en u zo te verlaten maar gelukkig heb ik van velen van u 

vorige week afscheid kunnen nemen op het schoolfeest. En wat een geweldige en ontroerende 

verrassing dat alle kinderen vanmorgen een bloem bij zich hadden. Niet alleen de bloemen maar ook 

de mooie teksten op de kaartjes erbij. Helaas kon ik er zelf niet zijn vanmorgen maar mijn huis is nu  

één grote vrolijke bloemenzee. Ik wil u heel hartelijk danken voor 9 fijne en bijzondere jaren op de 

Victor. Voor onze gesprekken, voor het meedenken, en voor het vertrouwen.  Ik wens u alle goeds 

voor uw en voor uw kind(eren). 

Warme groet, 

 

Dorine Pot 

   

 

Schoolfeest 

Wat is het een grandioze dag geweest vorige week vrijdag. De hele week stond al in het teken van 

Disney, van dans-, en zangworkshops etc. Op de dag was het al een hele belevenis om met alle 

kinderen en het team de ‘65’ foto te maken. En ’s  avonds natuurlijk de vossenjacht, de optredens, 

waarvan ik veel ouders, opa’s en oma’s heb zien genieten.  Door de inspanningen van de activiteiten 

commissie, het team en van veel ouders is het feest en een geslaagd en voor iedereen een mooie 

herinnering geworden. Dank allemaal daarvoor. 



 

 

 

 

 

 

Ophalen op het veld 

We merken dat het de afgelopen tijd drukker is met het verkeer bij school. Dit levert soms 
gevaarlijke situaties op. Wij voelen ons genoodzaakt hier een oplossing voor te bedenken. 
Het gaat voornamelijk om autoverkeer. Mensen blijven (te) lang hangen als zij hun 
kind(eren) komen halen.   
We willen daarom voorstellen dat als u uw kind(eren)  met de auto ophaalt (of als u te voet 
komt), u aan de zij-ingang van het veld parkeert zodat u vervolgens uw kind(eren) op het 
veld  kan ophalen. Dit scheelt ook drukte bij de Victorkerk.  
Hopelijk zorgt dit voor een veilige situatie rondom de school.  
Bespreek goed met uw kind waar hij/zij moet staan tijdens het ophalen.  
Melvin Balk 



 

 

 

 

 

Medezeggenschapsraad 

  
Zoals u wellicht weet heeft iedere school een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad 
bestaat uit ouders en personeel van de school. Via de MR zijn ouders en personeel 
betrokken bij het schoolbeleid. Ze mogen meepraten over verschillende onderwerpen. De 
leden van de MR worden gekozen door ouders en personeel.   
  
De MR wil de school actief ondersteunen bij het realiseren van een fijne werk- en 
leeromgeving en goed onderwijs. De samenwerking tussen directie, team en ouders zijn 
hierbij van essentieel belang.   
  
Dit betekent dat we:  

• een open aanspreekpunt zijn voor zowel directie, team als ouders;  
• te allen tijde zowel de belangen van de school, het team, de ouders en de leerlingen 

betrekken bij ons instemming- en adviesrecht;  
• zelf ook met ideeën en initiatieven komen wanneer wij vinden dat dit in het voordeel 

is van de school.   

  
De samenstelling van onze MR is dit jaar als volgt:  

• Sarah Verhoog- De Bruijn (ouder, voorzitter)  
• Nicole Dusseldorp (ouder)  
• Patrick Spijker (ouder)  
• Thijs Prins (personeel)  
• Aniek Dibbink Personeel)  
• Shireen Sevink- Kuiper (personeel)  

  
Ouders kunnen bij de MR terecht met vragen en opmerkingen via: mr@sintvictor.nl  
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En dan nu echt mijn allerlaatste woorden voor u: 

 
Ik wens u en uw kinderen nog een geweldige Victortijd toe. 
 
 

 
 
 

 
  
  
  
 Dorine Pot 

  
  


