NIEUWSBRIEF
november 2018
tel: 0348-451630 •email:directie@stvictorschoolbenschop.nl website:www.stvictorschoolbenschop.nl
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woensdag 5 december
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maandag 10 t/m woensdag 12 december
woensdag 19 december
donderdag 20 december
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rapport mee groep 3 t/m 8
rapportgesprekken
kerstviering op school
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vrijdag 21 december t/m zondag 6 januari

Kerstvakantie

Verjaardagen t/m december 2018
4 Anouar El Houfi (2012) 2
7 Djailey van Vianen (2011) 4/5
8 Koen 't Lam (2006) 8
8 Sophie Overbeek (2010) 4/5
9 Dean Blaauw (2008) 6/7
9 Isa den Hollander (2011) 3
15 Cato van den IJssel (2009) 6/7
18 Lieke Kral (2013) 2
19 Soraya Soebdhan (2010) 4/5

22 Jalia Bimenyimana (2007) 6/7
23 Hugo Bon (2008) 6/7
23 Maren Strien (2012) 3
25 Zoë Gijsen (2006) 8
25 Lysanne de Haan (2008) 6/7
26 Inaya Soebdhan (2012) 3
30 Levy van der Heiden (2012) 2

Nieuwe leerlingen in groep 1
Vanaf 29 oktober is Jack Benschop in onze groep en vanaf 21 november is
Madelief van der Linden gekomen. Zij hebben er allebei zin in en wij vinden
het super gezellig dat ze erbij komen.
Naud Booij komt vanaf 3 december in groep 1.
Welkom allemaal!

Natuurlessen
BuitenWijs is een samenwerkingsverband van vier omliggende gemeenten die zich sterk maken
voor lessen in Natuur- en Milieueducatie voor basisschoolleerlingen. Onze leerlingen doen de
aankomende weken met allerlei lessen mee:
● Groep 1 en 2 werkten aan thema Herfst: Wat kun je ontdekken in de veranderende
natuur in de herfst? Waait het of stormt het ? Er werden kabouters bij gehaald, die de
kinderen attent maken op zaken als: Hoe groeit eigenlijk een champignon? En hoe
planten planten zich voort?
● Groep 3 werkte met het thema; Opgeruimd houdt netjes! De leerlingen leerden van alles
over hun eigen afval en zwerfafval wat buiten ligt. Welke soorten afval er zijn en
voorbeelden over wat afval met het milieu doet.
● Groep 4 en 5 gingen met tuinkers aan de slag: zaaien, verzorgen en oogsten.
● Groep 6 en 7 Met bv. een mammoetkies of een haaientand uit de leskist gingen
leerlingen op onderzoek uit. Zij stelden zichzelf vragen over deze fossielen en zij

probeerden ook zelf het antwoorden te vinden. Zelf ontdekkend leren! Later hoorden ze
het verhaal van de ontwikkeling van het leven op aarde.

Sinterklaasjournaal:
Afgelopen zaterdag is Sinterklaas weer in Benschop aangekomen en wat
was het een feestje! We hopen, dat Sinterklaas woensdag 5 december ook
weer een bezoekje aan onze school brengt. Het is altijd maar weer
afwachten, maar hieronder nog even de belangrijkste dingen voor deze dag
op een rijtje:
● Woensdag 5 december zal Sinterklaas met zijn Pieten een bezoek
aan onze school brengen. Ze worden om ongeveer 8.45 uur verwacht. U kunt weer aan
de overkant van de school een plekje zoeken om te kijken en te helpen met het
meezingen van de vele Sinterklaasliedjes, zodat het een hele gezellige aankomst wordt!
De kinderen gaan ‘s morgens eerst naar binnen (jassen aanhouden).
● De groepen 6/ 7 en 8 lootjes getrokken. Zij gaan hele mooie surprises maken met een
mooi gedicht (van minstens 8 regels). De surprises mogen niet vies zijn, moeten iets
voorstellen (dus niet een grabbeldoos) en er mag ook geen pur-schuim gebruikt worden.
Alle kinderen kopen een leuk cadeautje van € 4,-. Zij zullen deze op woensdag 5
december a.s. meenemen naar school.
● Na de aankomst zullen de groepen 1 t/m 5 Sinterklaas en zijn Pieten in de speelzaal
verwelkomen. De groepen 6/7 en 8 hebben hun eigen programma in de klas met
surprises en gedichten.
● Groep 1 t/m 5 gaan op woensdag 5 december een speculaaspop versieren. Alle kinderen
moeten deze dag een bakje/trommel meenemen om de speculaaspop mee naar huis te
nemen. Groep 6 t/m 8 doen dit op dinsdag 4 december.
● De kinderen hoeven op 5 december geen 10- uurtje mee te nemen en zijn om 12.15 uur
uit!
Een heel fijn Sinterklaasfeest!

Uitbreiding logopedie op school
Onze logopediste is er altijd al op de
maandagmiddag, maar ze heeft uitbreiding
aangevraagd. Vanaf heden is ze er ook op de
woensdagochtend. Dat is goed nieuws voor de
kinderen die op de wachtlijst staan om logopedie te
krijgen. En uiteraard fijn dat kinderen op een voor
hen bekende locatie logopedie kunnen krijgen.

Pica typen
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 gaan binnenkort hun typevaardigheden verbeteren d.m.v. een typecursus. Uiteindelijk
kunnen kinderen een eigen typediploma halen. Kinderen
kunnen dit gebruiken tijdens het schrijven van opstellen,
werkstukken en het dagelijks werken op de computer en de
chromebooks op school.
We bedanken de familie Vergeer voor de sponsoring.

Tijdig inschrijven broertjes/zusjes
Heeft uw schoolgaande zoon of dochter nog jongere broertjes of zusjes die nog niet
ingeschreven staan dan willen wij u vragen tijdig in te schrijven, zodat wij rekening kunnen
houden met de aantallen in de groepen voor de komende schooljaren. U vindt het
inschrijfformulier op onze website;
www.stvictorschoolbenschop.nl onder het tab ‘nieuwe ouders’.

Actie Schoenmaatjes
Met trots kijken we naar alle schoenendozen die in de gangen staan. Met
trots kijken we naar de opgehaalde spullen en de flessen die ingezameld
zijn. Nooit hadden we kunnen bedenken dat deze goede doelen actie voor
de eerste keer al zoveel los zou maken.
Wat hebben we genoten van de kinderen die samen een schoenendoos aan
het versieren waren. Jong en oud, allemaal door elkaar. Zo hebben we echt
iets gedaan en hebben we ook bewust iets gedaan voor andere kinderen in
de wereld. We gaan binnenkort de dozen vullen en de flessen inleveren.
Daarna nemen we afscheid van de dozen en gaan ze naar het inzamelpunt. Alle ouders ook
bedankt voor jullie inzet op de achtergrond.

Juf Kim andere baan volgend schooljaar
Lieve ouders en kinderen,
Nog een nieuwtje vanuit mijn kant…
Afgelopen maand is er een enorme kans op mijn pad gekomen, ik ga een nieuwe
stap zetten binnen mijn carrière. Volgend schooljaar (2019-2020) start ik met een
nieuwe baan als locatieleider op de Vroonestein in Nieuwegein.
Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging maar met een dubbel gevoel zal ik de Victorschool
verlaten. Ik heb het hier 8 jaar ontzettend naar mijn zin gehad. Zowel de kinderen, de ouders en
natuurlijk de leden van het team hebben een speciaal plekje in mijn hart. Ik ga jullie missen!
Bedankt, en tot ziens zeg ik pas aan het einde van het schooljaar ;-).
Juf Kim

Dikke Banden Race clinic
Donderdag 6 december hebben groep 5 t/m 8 een clinic ‘Dikke
banden Race’. De clinic is op het schoolplein. De kinderen van
deze groepen moeten daarom hun fiets mee naar school nemen.

