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Jaarkalender
woensdag 5 september
vrijdag 7 september
dinsdag 11 september
donderdag 13 september
donderdag 27 september

groep 1+2 vrij (i.v.m. schoolreisje vrijdag 7 sep)
schoolreisje groep 1 t/m 8
informatieochtend groep 1,2,6/7
informatieochtend groep 3, 4/5
NB 2

Verjaardagen t/m september 2018
12 Nolan Moers (2009) 6/7
12 Evi van Thoor (2013) 2
13 Damian Smit (2007) 8

17 Olivier Vergeer (2009) 6/7
19 Isabel Overbeek (2008) 6/7
21 Stijn van de Mortel (2007) 8

Woord van uw directeur
Beste Ouders,
Wat was het heerlijk om alle kinderen op maandagmorgen weer terug te zien op school. De meeste
kinderen waren er helemaal klaar voor en stonden vol enthousiasme te trappelen om naar binnen te
gaan. Andere kinderen vonden het nog best spannend zo’n eerste dag en moesten nog een klein
beetje wennen.
De school is in de zomervakantie geschilderd en ziet er weer heerlijk fris uit. Onze twee nieuwe
collega’s, juf Vicky groep 3 en juf Marise groep 4/5 zijn begonnen in de groep. Voor juf Marise breekt
een spannende tijd aan, want ze gaat trouwen en op huwelijksreis. Meester Harrie vervangt juf
Marise het grootste gedeelte. We zijn blij dat meester Harrie zoveel moeite doet om zijn groep de
rust en de structuur te geven die een groep aan het begin van het jaar nodig heeft.
Dit schooljaar gaan de groepen 4 t/m 7 werken met Momento. Leerlingen zien op
het digibord tijdens de instructie hetzelfde beeld als tijdens de verwerking. Dit is
prettig voor de leerlingen. Momento is in staat om in te spelen op de ontwikkeling
van een kind. Herhalen, extra uitdagen, extra oefenen of werken op een aparte
leerlijn behoort tot de mogelijkheden. Voor de groepen 4 t/m 7 zijn er nieuwe
chromebooks aangeschaft.
Dit schooljaar gaan we ook het ouderportaal voor de groepen 3 t/m 8
openzetten. U bent als ouders in staat om ieder moment van de dag
inzicht te krijgen in de cijfermatige ontwikkeling van uw kind. De cijfers
van methodetoetsen, Citotoetsen en het leesniveau komen beschikbaar. Ook kunt u zelf uw
NAW-gegevens aanpassen. NAW staat voor naam- adres en woonplaatsgegevens. Ook het zelf
wijzigen van telefoonnummer en noodnummers behoort tot de mogelijkheden.

Verder staan er nog wat ontwikkelingen op het programma waar ik u over zal informeren als de tijd
daar is. Binnenkort ga ik de groepen langs om uitleg te geven over de nieuwe leerlingenraad.
Leerlingen kunnen zich aanmelden om mee te denken over allerlei onderwerpen die met school te
maken hebben.
Dit jaar houden we ook weer een aantal keer een koffieochtend om op een laagdrempelige manier
met elkaar te kunnen spreken over onderwerpen die passen bij school. Binnenkort kunt u ook de
ouderhulplijst tegemoet zien. Op deze lijst kunnen ouders aangeven of ze ons kunnen en willen
helpen tijdens bepaalde activiteiten.
Met vriendelijke groet,
Marloes Theebe-Bontrop
Directeur basisschool St. Victorschool

Hulpouders bibliotheek
Welke hulpouders willen helpen onze boeken opnieuw te stickeren zodat alle kinderen er weer op
een goede manier gebruik van kunnen maken? Graag opgeven bij
lieke.vanamerongen@stvictorschoolbenschop.nl

Schoolreis

Op vrijdag 7 september gaan we met de hele school op schoolreis.
We gaan naar de Julianatoren en naar de Efteling.

Ouders van kleuters
moeten er rekening mee houden dat de kinderen van groep
1/2 op woensdag 5 september 2018 vrij zijn en dan op
vrijdag 7 september 2018 op schoolreis gaan.

Grof vuil
We zijn de laatste tijd goed aan het opruimen geweest. Helaas hebben we nu nog een berg grof vuil
staan. We hebben al een ouder gevonden die ons wil helpen met ‘de berg’, maar het zou fijn zijn als
er meer ouders zijn die een gedeelte van de berg op kunnen/ willen ruimen.

