
 

Victorinfo oktober 2022 
 
 
Beste ouders en verzorgers,  

 
Voor u ligt de nieuwsbrief van deze maand.  
We hopen dat iedereen genoten heeft van de prachtige 
herfstvakantie. 

Wij kijken zo langzamerhand alweer uit naar de donkere en 
feestelijke maanden die voor de deur staan. 
 

Wij wensen u veel leesplezier toe. 
 
Met vriendelijke groet, namens al het personeel, 
 
Martijn de Glopper 
Directeur KBS Sint Victor 

 
 
 
Personele inzet 
Groep 4B en groep 3 

Sinds begin van dit schooljaar is juf Edith Overvelde herstellende van ziekte. Zij werd in 
groep 4B overgenomen door Margriet Wartena. 
 

Het herstel van Edith duurt iets langer dan gepland. Op dit moment is nog niet aan te geven 
wanneer zij volledig hersteld is. 4x per week is zij een deel van de ochtend aanwezig en is ze 
in groep 4B aan het re-integreren. 
 
Om de komende periode zo goed mogelijk te laten verlopen en te zorgen voor een duurzame 
en structurele oplossing in groep 4, zal qua personele inzet wat wijzigen per 7-11 a.s. 
 

In groep 4B zal juf Lotte Bouwmeester op maandag, dinsdag en woensdag in de groep zijn. 
Op donderdag en vrijdag is juf Ruth Beltman in de groep. Van maandag t/m donderdag is 
ook juf Edith Overvelde in de ochtend in de klas aan het re-integreren. 
 

Dit betekent dat juf Margriet Wartena terugkeert naar de invalpool. Wij danken haar enorm 
voor haar inzet de afgelopen weken. 

 
In groep 3 zal juf Ruth Beltman niet meer op donderdag en vrijdag aanwezig zijn, maar op 
maandag en dinsdag. Op die dagen is zij dan, samen met Larissa Smit, in de groep.  
Tevens krijgt groep 3 op donderdag extra ondersteuning van Linda van Huffelen. 
 
De extra ondersteuning in andere groepen wordt vanaf volgende week door Maureen 
Bouwmeester gedaan. 

 
Zodra Edith volledig hersteld is, zullen beide groepen terug gaan naar de originele bezetting. 
 
Coronamaatregelen en thuiswerken leerlingen bij een positieve test 

We horen weer van steeds meer kinderen dat zij of gezinsleden besmet raken met Corona. 

Bij een besmetting geldt nog steeds dat een kind 5 dagen thuis blijft. Als hij/zij klachtenvrij 

is, dan mag hij/zij weer naar school. Bij een besmetting in het gezin is het niet nodig om uw 

kind thuis te houden. Uiteraard is het wel goed om de gezondheid van uw kind in de gaten te 

houden. Op school hebben wij nog steeds te maken met kwetsbare kinderen, gezinsleden en 

personeelsleden. 

 

Wanneer uw kind corona heeft, stellen wij het op prijs dat u hier melding van maakt bij ons. 

Zo kunnen wij goed de vinger aan de pols houden. 

 

 

Agenda 
 
 

7 t/m 18 november  
Kanjer-kijk-middag  
groep 1 t/m 8 
 
7 t/m 18 november  

Godly play in alle groepen 
 

1 december 
Bezoek ASK voor de groepen 
5 t/m 8 
 
2 december  
Sinterklaasviering 

(alle leerlingen zijn deze dag 
‘gewoon’ om 14.15u uit) 



 

 

 

T.a.v. thuisquarantaine hebben wij met elkaar het volgende afgesproken: 

 

- Heeft uw kind corona en is het daar ziek van, dan krijgt het geen thuiswerk. Ziek is ziek. 

- Heeft uw kind corona en is het daar niet ziek van dan kan er thuiswerk opgehaald 

worden van school. De spullen kunnen na schooltijd, in overleg met de leerkracht, op 

dag 1 opgehaald worden.  

Thuiswerken start dus vanaf dag 2. 

- Onze focus ligt op het onderwijs op school. Wij geven daarom geen online onderwijs aan 

kinderen die in quarantaine zitten gedurende de eerste 5 dagen. Daarna is er maatwerk 

mogelijk. 

 
Mocht een leerkracht ziek zijn, dan proberen wij via onze Flexpool een invaller te regelen. 
Het kan ook zijn dat wij intern kijken of een ambulante leerkracht beschikbaar is en voor de 

klas kan of dat een groep verdeeld kan worden over andere klassen. 
 
De kans groeit echter ook dat de komende periode een klas wordt gevraagd thuis te blijven 
als de leerkracht ziek is. Uiteraard proberen wij dit te voorkomen, helaas zal het niet altijd 
haalbaar zijn om alles intern op te lossen. 
 

Houd u dus, ook in de ochtend, Parro in de gaten.  

 
Fietsen op het plein  
Het gebeurt regelmatig dat kinderfietsen niet mee naar huis worden genomen en op school 
blijven staan in de stalling. Meer dan eens is de fiets de volgende ochtend of na het weekend 
beschadigd. We willen u vragen hier op te letten en fietsen niet te laten staan. 
 
ASK (groep 5 t/m 8) 

We mogen dit jaar gelukkig weer naar het ASK-theater! 
Hier gaan we genieten van de voorstelling 'Robin Hood en het verdwenen goud'.  
Deze voorstelling zal plaatsvinden op Donderdagmiddag 1 december, 13:30u.  
De voorstelling duurt tot ongeveer 15:30uur. Dit betekent dat de kinderen later uit school 
zullen zijn.  
Kinderen mogen bij Orpheus worden opgehaald. Mag uw kind zelf naar huis? Geef dit dan 
even aan bij desbetreffende leerkracht. 

Via de eigen leerkracht wordt een oproep gedaan voor ouderhulp. 

 
Met vriendelijke groeten,  
De Sintcommissie  
 
Kanjerkijkmiddag 

Dit schooljaar zullen er twee kanjerkijkmiddagen voor ouders zijn.  
De eerste middag staat volgende week gepland (week 45). Hierbij kunt u een halfuur 
meekijken en meedoen met de Kanjerles van de groep van uw kind. De tijd zal aansluitend 
zijn aan de ophaaltijd. De eigen leerkracht zal dit in de agenda van Parro zetten. Wilt u hierin 
aangeven of u aanwezig bent?  
 
U kunt zich inschrijven voor één kanjerkijkmiddag: volgende week óf de kanjerkijkmiddag in 

week 21 (22-05 t/m 26/05). Eén ouder per kind is welkom. Indien u volgende week niet kunt 
of als de inschrijving al vol is, kunt u dus alsnog in week 21 komen kijken. Die inschrijving 

volgt later. 
  
Instagram 
Wist u dat wij ook op Instagram te vinden zijn? Op onze Instagram worden foto's en 
filmpjes gedeeld van leuke momenten en evenementen op school.  

Volg ons op @sint.victor of instagram.com/sint.victor. 


