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ALGEMEEN
Nieuw schooljaar
De kop is er inmiddels, na vier weken, vanaf. We hebben kennismakingsgesprekken
gehad, de informatiemarkt, een studiedag en het team heeft een verdiepingscursus voor
Snappet gehad. Dit schooljaar zal met name in het teken staan van de implementatie én
doorontwikkeling van IPC. Bij de kleuters gaan we het spelend en ontdekkend leren meer
vorm en inhoud geven en we willen de communicatie met u nog beter stroomlijnen.
Naast alle teamscholing zijn er drie leerkrachten begonnen met een masteropleiding.
Vera Solleveld doet de master Jonge Kind, Iris Vervoort de master Educational Needs en
Arenda Zwerus de master pedagogiek. We zijn er trots op dat de school én het team zo
aan het werk is om vorm en inhoud te geven aan ons onderwijskundig motto:
Op de Sint Victor geven we kinderen kracht om te groeien
en vleugels om te vliegen

Werkzaamheden Kooiweg
Maandag a.s. zijn er werkzaamheden op de Kooiweg.
We vragen u te parkeren bij de kerk en zoveel
mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen.
De Kooiweg is namelijk slechts gedeeltelijk
toegankelijk.
Studiedag
Vrijdag 20 september waren alle leerlingen vrij. Het team heeft onder leiding van IPC
Nederland een studiedag gehad. Dit schooljaar staat helemaal in het teken van IPC.
Dat betekent dat er nog een aantal trainingen volgt. ‘s Middags kon het team meteen
concreet met de opgedane kennis aan de slag en zijn de nieuwe thema’s die binnenkort
starten uitgewerkt.
Informatiemarkt
Afgelopen woensdag en vrijdag hebben we onze jaarlijkse
informatiemarkt georganiseerd. We zijn blij dat we veel
ouders/verzorgers hebben mogen verwelkomen.
De kinderen hebben u weer helemaal geïnformeerd over de vakken die
ze dit schooljaar krijgen. Er is ook een flyer gemaakt per groep waarin
de informatie met u geeld is. Als u deze nog niet heeft ontvangen, dan
is deze verkrijgbaar bij de leerkracht van uw kind.
AVG
In Parro kunt u uw privacy voorkeuren aangeven voor het publiceren van foto’s via
verschillende communicatiekanalen. Deze kunt u zelf op elk gewenst moment aanpassen.
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
Piano
In de centrale hal staat dit schooljaar een piano, deze hebben we
al lang op school maar stond altijd in de kleuterspeelzaal.
Kinderen, ouders, teamleden, iedereen die piano kan spelen wordt
uitgenodigd om in de pauze of na schooltijd gebruik te maken van
de piano. We hopen dat er veel vrolijke noten zullen klinken door
de school.
Schoolbibliotheek
Voor onze bibliotheek hebben we boeken die geplastificeerd kunnen worden. We zijn op
zoek naar ouders/verzorgers die ons daarbij kunnen helpen zodat de kinderen weer alle
nieuwe boeken kunnen lezen. U kunt het op school doen, maar u kunt de boeken ook
thuis plastificeren. Het materiaal krijgt u van ons. U kunt zich opgeven bij Jolanda
Pakkert. 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.
Tosti's
Voor het eerst dit schooljaar hebben we voor de overblijvers van alle
groepen weer tosti’s gemaakt.
Hieronder vindt u het “tostirooster” voor de rest van het jaar.
Overigens maken we íedere week op vrijdag voor de kinderen van de
bovenbouw ook tosti’s
 Groepen 1/2A, 1/2B, 1/2C, 6/7 en 7: 14-10-2019, 11-11-2019, 09-12-2019,
20-01-2020, 17-02-2020, 16-03-2020, 20-04-2020, 25-05-2020, 22-06-2020 en
13-07-2020
 Groepen 3B, 5A en 4: 15-10-2019, 12-11-2019, 10-12-2019, 21-01-2020,
18-02-2020, 17-03-2020, 21-04,20, 26-05-2020, 23-06-2020 en 14-07-2020
 Groepen 3A, 5B en 6 17-10-2019, 14-11-2019, 12-12-2019, 23-01-2020,
20-02-2020, 19-03-2020, 23-04-2020, 28-05-2020, 25-06-2020 en 16-07-2020
Kinderboekenweek 2019
Van woensdag 2 tot en met 13 oktober is het weer Kinderboekenweek.
Het thema dit jaar is: REIZEN
In alle groepen staan de taallessen in deze periode in het teken van de
kinderboekenweek en wordt er natuurlijk ook lekker veel voorgelezen.
Op woensdag 2 oktober openen we gezamenlijk met
alle kinderen de Kinderboekenweek. We verzamelen
om 08:30 uur op het plein. U bent hierbij ook van
harte uitgenodigd!
De kinderen mogen deze dag allemaal in hun
favoriete vakantiekleding naar school komen om
alvast lekker in de reisstemming te komen.
Na de opening nemen we de kinderen mee naar
binnen op onze reis door de Kinderboekenweek.
Gezonde school
De kinderen zijn goed van start gegaan met de fruit- en waterdag!
iedereen heeft een lekker stukje fruit mee en water. Een leuke tip is om in het water fruit
te doen, zodat het een natuurlijk smaakje krijgt.

Daarnaast zijn wij blij jullie te mogen mededelen dat onze school is ingeloot voor het
EU-schoolfruit!
Van november tot en met april zal er fruit op onze school geleverd worden voor de
kinderen. In een volgend bericht ontvangt u hierover meer informatie

Programmeren

Vandaag zijn de lessen programmeren weer gestart.
In alle groepen is er ‘unplugged’ gewerkt aan Algoritmes (groepen 5-7) en Binaire codes (groepen 8).
Bij algoritmes kijken we naar het begrip ‘algoritme’ en proberen we een goed algoritme te schrijven
voor het vouwen van een vliegtuitje (groepen 5) en het leggen van een tangram figuur (groepen
6&7). De leerlingen hebben een opdracht meegekregen naar de klas om daar de komende week aan
te werken.
De groepen 8 werken aan het begrip: binaire codes, waarbij de leerlingen diverse acties
leren omzetten in enen en nullen.
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