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Verjaardagen t/m november 2018
8 Myrthe Voskuilen (2010) 4/5
10 Damian Eickhoff (2013) 2
14 Eline van den Brink (2010) 4/5
18 Daan Klomp (2007) 8
21 Duaa Mansour (2012) 2

22 Asuma Bimenyimana (2010) 4/5
28 Aimée van Wingerden (2006) 8

Openstellen Ouderportaal
Na de herfstvakantie zullen wij het Ouderportaal in ons leerling-administratiesysteem ParnasSys
openzetten, zodat u als ouders/verzorgers de algemene leerlinggegevens van uw kind kunt
inzien, dat wil zeggen; de leerlingkaart met algemene gegevens, gegevens over het gezin en
absentie.
Tevens zullen de cijfers van afgenomen toetsen inzichtelijk worden in het ouderportaal.
Belangrijk is hierbij om te benadrukken dat wanneer een leerling een digitale toets maakt en een
aantal vragen open laat, het cijfer lager uitvalt en dit bij het later compleet invullen van de toets
gecorrigeerd wordt. Het is aan te raden om dan even een dag of 3 te wachten tot de toets
volledig is afgenomen en het cijfer gecorrigeerd is.
Wij vinden het belangrijk dat de gegevens juist geregistreerd staan en willen u vragen, wanneer u
de inloggegevens van ons ontvangt, of u dan de gegevens en uw profielgegevens (zoals adres,
mailadres en tel. nummers) wilt controleren op juistheid en zo nodig wijzigen.
Naar alle actieve mailadressen in ons systeem worden de accountgegevens gestuurd, dus
wanneer u als gezin/ouders/verzorgers twee verschillende actieve mailadressen heeft, ontvangt
u op beiden accountgegevens. U ontvangt een gebruikersnaam en kunt dan het wachtwoord
wijzigen en inloggen.
Het doel van het openzetten van het ouderportaal is het verhogen van de ouderbetrokkenheid
en u als ouder/verzorger in de loop van het schooljaar beter op de hoogte houden over de
voortgang van uw kind(eren).
Mocht u vragen hebben of het inloggen lukt niet, dan graag even een mailtje naar:
administratie@stvictorschoolbenschop.nl

Contactpersoon St. Victorschool
U kent mij als administratief medewerkster op de St. Victorschool, maar ik ben tevens
contactpersoon van de school.
Wanneer u als ouder/verzorger of uw kind ergens mee zit en dit lastig
vindt te bespreken met de leerkracht, kunt u en/of uw zoon/dochter zich
wenden tot mij.
Een contactpersoon heeft verschillende taken; wanneer er zich iets
voordoet het probleem aanhoren en advies geven, evt. doorverwijzen en
in geen geval partij kiezen.
Mijn taak is om te luisteren, begeleiden en adviseren bij vragen,
problemen of een klacht, als tussenpersoon fungeren en bemiddelen en zo nodig kan ik
doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van onze Stichting, deze zal dan verder diepgaand
informeren, adviseren en begeleiden.
Ik ben altijd op dinsdag aanwezig en dan kunt u mij tel. bereiken of via mail:
administratie@stvictorschoolbenschop.nl
Met vriendelijke groet,
Daniëlle van Marwijk

Spot4kids
Bij Spot4kids proberen wij elke BSO middag er een feestje van te
maken. In de afgelopen weken hebben we ook flink wat lekkere
dingen gemaakt. Zoals tompoucen, egelsoesjes en appelchips.
Dat was smullen dus!
Het weer is nog heerlijk dus konden we nog heel veel buiten spelen. Een hut bouwen van kleden,
tikspelletje of lekker pingpongen noem maar op. Loomen is bij ons ook een favoriete bezigheid.
Heeft u deze nog thuis liggen en doen ze er bij u niks meer mee, bij ons zijn ze er heel blij mee!
Ook bieden wij voorschoolse opvang aan. Kinderen kunnen bij ons ontbijten en even spelen
voordat we naar school brengen.
Af en toe opvang nodig? Informeer naar onze strippenkaart mogelijkheid! Administratie
Spot4kids telefoonnummer: 0348-769094 of mail: info@spot4kids.nl

Baby nieuws!
Hiep hoera, juf Kim (groep 8) is zwanger van een meisje. Ze is in
maart uitgerekend. Wij wensen haar een fijne zwangerschap.

Even voorstellen..
Hallo allemaal,
Mijn naam is Justin Kooijman, ben 18 jaar oud en ik kom uit Benschop.
Ik ben 1e jaars Pabostudent en u zal mij het aankomende schooljaar
geregeld zien op de St. Victorschool. Ik ga stage lopen in groep 8. Ik zal er
voornamelijk op de donderdag zijn. Als u vragen heeft kunt u altijd naar mij
toe komen. Ik heb ontzettend veel zin in dit schooljaar!

Ziekmeldingen
Het oude mailadres voor ziekmeldingen is niet meer actief. Wanneer uw kind ziek is, wilt u dit
dan doorgeven via het mailadres van de desbetreffende leerkracht?
Hier nog even de mailadressen op een rij:
● Groep 1

stans.goedhart@stvictorschoolbenschop.nl

● Groep 2

carmen.vanwilligen@stvictorschoolbenschop.nl
bianca.vanrooijen@stvictorschoolbenschop.nl
vicky.zuideveld@stvictorschoolbenschop.nl
suzanna.vonk@stvictorschoolbenschop.nl
harrie.janmaat@stvictorschoolbenschop.nl
marise.reijerse@stvictorschoolbenschop.nl
claudia.debye@stvictorschoolbenschop.nl
lieke.vanamerongen@stvictorschoolbenschop.nl
kim.mol@stvictorschoolbenschop.nl

● Groep 3
● Groep 4/5
● Groep 6/7
● Groep 8

Ouderbijdrage
In de vorige nieuwsbrief heb ik aangegeven dat het niet gelukt is om met alle ouders in contact
te treden over de ouderbijdrage. Inmiddels heeft ook de laatste ouder contact opgenomen. Het
bleek dat er al wel een mailtje was gestuurd door deze ouder. We hebben een goed gesprek
gehad over de redenen waarom we als school de bijdrage hard nodig hebben en dat dit niet in de
schoolbekostiging zit. We hebben ook gesproken over mogelijke oplossingen voor ouders die de
bijdrage niet kunnen betalen.

Actie Schoenmaatje
Na de herfstvakantie gaan we starten met een nieuwe
goede doelenactie voor kinderen in de wereld die wel
een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Aan het eind
van dit schooljaar sluiten we af met de sponsorloop voor
een, door de leerlingen, zelf gekozen schooldoel. We
willen de kinderen meegeven dat het fijn is, als we
samen iets kunnen betekenen voor andere kinderen in

de wereld. Op school valt dit onder het vakgebied burgerschap.
Tijdens de Actie Schoenmaatje-periode lezen we in de klas boeken over het onderwerp en kijken
de kinderen filmpjes over landen waar de schoenendozen bezorgd worden. Leerlingen zien dan
de verschillen tussen de schoolsituatie zoals ze die zelf beleven en de schoolsituatie van andere
kinderen in de wereld. Dit vormt onderwerp tot gesprekken in de groepen.
Hoe werkt actie Schoenmaatje?
Bij actie Schoenmaatje vullen kinderen een versierde schoenendoos met materialen die andere
kinderen nodig hebben. Het mag gebruikt en in goede staat zijn of nieuw. Te denken valt aan
klein speelgoed, ondergoed, knuffels, (kleur)potloden, vouwblaadjes, stickers, kleurboek,
shampoo, washandje, zeep, tandpasta, tandenborstels, kam, haarspeldjes, haarbanden, sokken
enz.
De schoenendozen worden naar het verzamelpunt in
Nieuwegein gebracht en daar worden ze in heel grote
kartonnen dozen gezet. Deze dozen worden met de
vrachtwagen naar het vliegveld gebracht en naar de
verschillende bestemmingen gevlogen. Daar aangekomen
worden ze in kleinere vrachtwagens of Jeeps overgeladen.
De dorpen zijn vaak niet te bereiken met een grote
vrachtwagen.
Actie Schoenmaatje op de Victorschool
We gaan Actie Schoenmaatje een beetje aanpassen door er
een ‘St. Victorsausje’ overheen te doen. We willen graag dat kinderen samen aan de slag gaan.
Na de vakantie staan er twee grote tafels in de onderbouw- en de bovenbouwhal. Daar
verzamelen we alles wat eventueel in de schoenendoos gestopt kan worden. U kunt samen met
uw kind spullen uitzoeken die u thuis heeft of spullen kopen die u wilt doneren aan actie
Schoenmaatje.
Op de woensdag na de vakantie gaan de kinderen in tweetallen één
schoenendoos versieren. De grote kinderen helpen de jongere
kinderen hierbij. Daarna gaan we de schoenendozen vullen met alles
wat op de tafels is ingebracht.

Ludieke actie voor de verzendkosten
Zoals u gelezen heeft, is het opsturen van de dozen een kostbare zaak. Actie Schoenmaatje
vraagt aan ouders om nog een extra vergoeding te doneren. Dat vinden we net iets teveel om
aan u te vragen. Daarom hebben we een ludieke verzendkostenactie. In de onderbouwhal staat
een groot kleuterrek. Deze gaan we omwikkelen met huishoudfolie zodat er lege
statiegeldflessen in kunnen. Kinderen werpen de flessen erin en zo sparen we samen een bedrag
voor de verzendkosten. Dit maken we over op het rekeningnummer van Actie Schoenmaatje.
Schoenendozen gezocht:
U kunt uw kind een schoenendoos meegeven die we kunnen versieren en opsturen. Deze kunt u
onder de tafels zetten in de onder- of de bovenbouwhal.

Heeft u vragen over de actie? U kunt deze stellen aan Bianca of Marloes. Meer informatie over
de actie kunt u vinden op https://www.edukans.nl/programma/schoenmaatjes

Mooi gebaar
Deze maand is de ouderraad blij verrast door een warm gebaar van Lieke
Lauffer, de moeder van Anouar El Houfi uit groep 2. Lieke heeft de
ouderraad € 200,- geschonken, als dank voor de inspanningen die voor de
kinderen van de St. Victor worden gedaan. We zijn heel erg blij met dit
geldbedrag, maar ook met de waardering! Het geldbedrag wordt besteed
aan iets blijvends, wordt vervolgd!
Lieke, nogmaals dank voor je lieve bijdrage.
Namens de Ouderraad,
Marjolein Stigter

Boeken lezen in groep 1 ….. ?

Jazeker !
Afgelopen Kinderboekenweek hebben we ervaren dat we in groep 1 best
boeken kunnen “lezen”. Sommige kinderen weten de tekst uit het boek
letterlijk te reproduceren, anderen vertellen het verhaal in hun eigen
woorden. Dat is allemaal goed.
Het gaat er vooral om dat de kleuters ervaren dat boeken lezen leuk kan
zijn, omdat er grappige verhalen zijn of spannende verhalen of interessante
of bijzondere. En kinderen vinden het best stoer om zelf een boek “voor te lezen”.
Daarom beginnen we met de voorleesketting. Een ketting met kraaltjes en een briefje eraan.
Hierop staat hoe de ketting werkt en hoe ouders hun kind kunnen ondersteunen in deze
activiteit. Elke week wordt de ketting doorgegeven aan een nieuw kind en vol spanning luisteren
we dan naar een nieuwe verhaal “voorgelezen” door een kind.
Knap hé ?

Vervangingsproblematiek
Het is bijna dagelijks te horen of te lezen, de invalproblematiek in het onderwijs. Graag wil ik u
een kijkje in de keuken geven. Hoe gaat het nu in zijn werk?
Een leerkracht is ziek en belt mij op. Ik voer direct een aanvraag in via de app op mijn telefoon.
De app is verbonden met de invalpool. De invalpool bekijkt of ze iemand beschikbaar hebben om
in te vallen. Ik krijg een reactie terug. De reactie die ik de afgelopen maanden heb ontvangen,
was helaas bijna altijd teleurstellend.
De invalpool is bijna leeg. De leerkrachten die in de pool zitten, worden bijna altijd direct door
een school gevraagd om bij hen te komen werken. Het lerarentekort heeft dus ook een negatief
effect op de beschikbaarheid van invallers.
Terwijl de aanvraag naar de invalpool loopt, stuur ik verschillende appjes uit naar mensen die
wellicht zouden kunnen invallen, maar niet in de invalpool zitten. Ook dit levert vaak niets op.
Dan moet ik een beslissing nemen. Hoe gaan we het oplossen? Bij het beslissen houd ik rekening
met verschillende factoren.

● Kan ik groepen samenvoegen of heb ik iemand beschikbaar binnen het team die het kan
opvangen?
● Om welke groep gaat het? Kan deze groep een gedeelte zelfstandig werken?
● Welke groepen heb ik over om over te verdelen? Ga ik extra kinderen zetten in een
combinatiegroep of bij startende leerkrachten?
● Hoeveel groepen ervaren er onrust als we opdelen?
Dit zijn allemaal factoren die bepalen welke beslissing ik neem op het moment van ziekte. Hierbij
houd ik dus ook rekening met de belastbaarheid van teamleden.
Het is de afgelopen periode voorgekomen dat ik helaas moest beslissen om een groep een
ochtend vrijaf te geven. Niet leuk voor u als ouders, want het geeft onrust in uw thuissituatie.
Mocht het, in de toekomst, gebeuren en het lukt u niet om opvang te regelen, dan is uw kind
welkom op school.
Ik wil u graag inzicht geven in hoe we het de afgelopen periode hebben opgelost. U ziet dat het
team van de St. Victor er alles aan doet om het zelf op te vangen, maar dit zal niet altijd lukken.
Sinds de start van het schooljaar:
● 15 dagen intern opgevangen;
○ meester Harrie 6 extra dagen
○ juf Bianca 2 extra dagen
○ juf Marloes 2 extra dagen
○ juf Vicky 1 extra dag
○ juf Stans 2 dagen dubbele groepen
○ juf Peggy 2 dagen voor de groep
● 1 dag opgevangen vanuit de invalpool;
● ½ dag opgevangen door ouders.
Ik hoop dat deze uitleg u wat meer achtergrondinformatie geeft.
Met vriendelijke groet,
Marloes Theebe- Bontrop

Theatervoorstelling in de herfstvakantie
Missionair Team Lopik en Connect Activiteitencommissie organiseren
op woensdag 24 oktober een toffe gezellige theatervoorstelling en
spellenmiddag voor alle kinderen van de basisschool (4-12 jaar).
Natuurlijk zijn jongere en oudere broers en zusjes en ouders ook van
harte welkom.
www.deschouwlopik.nl

Sporten in de herfstvakantie

