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Jaarkalender
woensdag 3 oktober
Vrijdag 5 oktober
Maandag 6 oktober (de week van)
Donderdag 11 oktober
maandag 15 oktober
zaterdag 20 t/m zondag 28 oktober
zondag 28 oktober

opening kinderboekenweek
Onderwijsdag (alle kinderen vrij)
Kindgesprekken
afsluiting Kinderboekenweek
Informatieavond VO groep 8
Herfstvakantie
wintertijd (klok 1 uur terug)

Verjaardagen t/m oktober 2018
Gijs (2006) 8
Ilse (2007) 8
Shevin (2013) 2
Maik (2012) 3
Levi (2012) 3

Jeffrey (2006) 8
Lola (2011) 3
Flore (2013) 2
Lana (2011) 4/5
Luna (2006) 8

Woord van uw directeur
Op 7 september zijn we op schoolreis geweest. In beide parken hebben de kinderen een heerlijke dag
gehad en hebben we met mooi weer kunnen genieten van alles wat de parken ons te bieden hadden.
Alle hulpouders van harte bedankt voor jullie inzet.
Ik wil ook mijn speciale dank uitbrengen aan de penningmeester en de voorzitter van de ouderraad.
Samen is het gelukt om het betalen van de ouderbijdrage goed in beeld te krijgen. Een zeer klein
aantal ouders hebben moverende financiële redenen waardoor ze de ouderbijdrage niet kunnen
betalen. We hebben met deze ouders contact gehad.
We hebben van 1 leerling geen ouderbijdrage ontvangen. Dit ondanks meerdere brieven,
herinneringen, aanbod om in delen te betalen, telefonisch in contact proberen te komen enz. Als
directie en ouderraad (voorzitter en penningmeester) hebben we besloten om deze leerling toch mee
te nemen op schoolreis. Hierbij wilden we de leerling niet benadelen vanwege de houding van een
ouder of ouders. Het als enige uitsluiten van de schoolreis vonden we een te stigmatiserend effect
hebben op de leerling.
Als katholieke school hebben we er geen moeite mee dat we samen een deel van de lasten dragen
voor gezinnen die het moeilijk hebben. Het past bij de normen en de waarden van een katholieke
school. We vinden het wel erg jammer dat de ouder(s) van deze leerling niet de ‘moeite’ hebben
genomen om te reageren of te betalen, maar mensen kunnen veranderen. We blijven dus positief.

Heeft u de nieuwe digiborden al gezien in alle groepen? We hebben
haarscherp beeld op onze nieuwe borden. Soms is het nog wel even
wennen voor de leerkrachten, want de nieuwe borden hebben een
andere werkwijze dan onze vorige borden.
De afgelopen periode hebben we meester Harrie heel veel gezien op
school. Hij heeft zijn groep opgevangen toen juf Marise op huwelijksreis
was. In het geheim werd er ook gewerkt aan een mooie ontvangst in de
klas. Wat fijn dat we zo’n betrokken meester hebben in groep 4/5.
Juf Marise is getrouwd en terug van een heerlijke huwelijksreis. Het
enige nadeel van een heerlijke huwelijksreis naar de andere kant van de
wereld is dat ze nog erg moet wennen aan de temperatuur in
Nederland. Fijn dat juf Marise weer terug is in groep 4/5.

Kinderboekenweek 3 t/m 14 oktober
Kinderboeken over vriendschap staan centraal in de
Kinderboekenweek 2018, die loopt van woensdag 3 oktober tot en
met zondag 14 oktober 2018. De auteur van het
Kinderboekenweekgeschenk is Jozua Douglas, bekend van o.a. De
gruwelijke generaal e n De ongelooflijke Ravi Ravioli. Het motto bij het
thema Vriendschap i s Kom erbij!
Op woensdag 3 oktober starten wij de kinderboekenweek met een
feestelijke opening in de school.
Ook dit jaar willen wij jullie (ouders, opa’s, oma’s, de oppas enz.)
weer uitnodigen om gedurende de Kinderboekenweek voor te
komen lezen in de klas. De kinderen vinden het leuk als u dan uw eigen lievelings kinderboek komt
voorlezen. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind(eren), het tijdstip is vrij te bepalen.
Op woensdag 10 oktober houden wij een Boekenruilmarkt (zie uitleg hieronder).
Uitleg Boekenruilmarkt:
-

Vanaf maandag 8 oktober kunnen de kinderen hun boeken bij de eigen leerkracht inleveren.
Maximaal 5 boeken per kind.
Elk kind ontvangt per ingeleverd boek een ‘ruilbon’, hiermee kan het kind een ander boek
kiezen.
Het is een ruilbeurs, er komt geen geld aan te pas.
Kies thuis samen met uw kind welke boeken er geruild mogen worden!
De boekenruilbeurs is onder schooltijd, door en voor kinderen.

-

Wij zijn als leerkracht niet verantwoordelijk voor de ruil die uw kind maakt.

Donderdag 11 oktober presenteren alle groepen een product van afgelopen week en houden we de
Voorleeswedstrijd. Met de voorleeswedstrijd strijden de kinderen van groep 7 en 8 om de titel
‘Voorleeskampioen van de St Victorschool’. De winnaar van deze wedstrijd zal doorgaan naar de
voorleeswedstrijd van Karmac.

Even voorstellen
Hallo,
Mijn naam is Mike van Sint Annaland. Dit schooljaar loop ik hier op de Sint
Victor school stage. Het eerste half jaar ben ik te vinden in groep 1.
Daarna ga ik naar de bovenbouw!
Ik zal elke dinsdag en af en toe een volledige week op school te vinden
zijn. Op dit moment zit ik in mijn tweede jaar van de PABO op de
Hogeschool in Utrecht. Naast school en stage werk ik ook nog in de Albert
Heijn in IJsselstein.
Als ik hier niet mee bezig ben kan je me vinden in de sportschool,
bioscoop of rustig in mijn kamer met muziek en een tijdschrift! Ik sta altijd
open voor een praatje, dus kom gezellig langs op de dinsdag!

Ophalen oud papier
Ėén keer per jaar haalt onze school oud papier op in de gemeente Lopik. Hiervoor ontvangen we een
aanzienlijke vergoeding, dus het loont zeker de moeite!
Op donderdag 13 september hebben Martijn Duijm, René de Haan, Ingrid Boer en Tamara Overbeek de
honneurs waargenomen. Heel erg fijn dat de (echtgenoten) van Ouderraadsleden zich hiervoor hebben
aangemeld. Volgend jaar zullen wij in de nieuwsbrieven weer om hulp vragen. Daarnaast kunt u zich opgeven
via de hulpouderlijst die binnenkort wordt uitgedeeld.
We hopen dan ook op een aanmelding van u. Het is hartstikke leuk om te doen en samen is het alleen maar
leuker!

Week van de opvoeding

Week van de opvoeding: 1 t/m 5 oktober 2018
Thema: Opvoeden is Samenspel
Dinsdag 2 oktober 19:15 – 21.30 uur:
● Een avondprogramma voor ouders in dorpshuis De Schouw (Vogelsanghzaal)
○ Aanwezig in De Schouw: Liesbeth, Tineke, Jacqueline
19.15 – 19.30 uur

Inloop (1 koffie, thee aangeboden door gemeente)
19.30 – 20.00 uur
Waarom is zakgeld krijgen zo leerzaam voor kinderen?
(door Marianne van Leeuwenstijn)
20.00 – 21.30 uur
Help, mijn kind gaat uit! (GGD)
21.30 uur
Afsluiting
● Een avondprogramma voor ouders in dorpshuis Benschop
Aanwezig: Annemarie, Marlies
19.15 – 19.30 uur
Inloop (1 koffie, thee aangeboden door gemeente)
19.30 – 21.00 uur
Social Media door HALT
21.00 – 21.30 uur
Waarom is zakgeld krijgen zo leerzaam voor kinderen?
(door Marianne van Leeuwenstijn)
21.30 uur
Afsluiting

Woensdag 3 oktober:
● In de Schouw en De Wiekslag aanwezig: Marlies en Tineke
In De Bosrand aanwezig: Annemarie en Janny
In dorpshuis Polsbroek aanwezig: Liesbeth, Jennifer, Jacqueline
● Een middagprogramma voor ouders en kinderen:
13.30 uur – 15.00 uur Sport en spel voor ouders en kinderen door de buurtsportcoaches
(Linda en Dennis) in De Wiekslag en De Bosrand.
15.00 uur – 16.30 uur De Bosrand (kantine), De Schouw (Vogelsanghzaal)
Samen knutselen en spelletjes doen
14.00 uur – 16.30 uur Dorp 66 Polsbroek
Samen knutselen en spelletjes doen + Oud Hollandse spelen van de verhuurcentrale.

