NIEUWSBRIEF
maart 2019
tel: 0348-451630
email:directie@stvictorschoolbenschop.nl
website:www.stvictorschoolbenschop.nl

Jaarkalender
woensdag 3 april
donderdag 4 april
woensdag 10 april
donderdag 11 april

Grote Rekendag en sponsorloop
Verkeersexamen groep 7 (theorie)
Sportdag kleuters
bezoek aan ‘Het Filiaal’ groep 7
Koningsspelen groep 3,4,5
Palmpasenstokken groep 1,2
Koningsspelen groep 6,7,8
Centrale eindtoets groep 8
Paasviering
Goede vrijdag
Pasen
meivakantie

vrijdag 12 april
dinsdag 16 t/m woensdag 17 april
donderdag 18 april
vrijdag 19 april
zondag 21 en maandag 22 april
vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei

Verjaardagen t/m april 2019
5 Dana 6/7
6 Jeffery 6/7
12 Isis 8
15 Thijmen 1

18 Noa 6/7
19 Chris 2
26 Emily 2

Nieuwe leerlingen in groep 1
In onze vrolijke, gezellige groep 1 komen deze maand ook nog
Naod en Senn. Dan is onze klas gevuld met wel 20 kinderen!

Noa geboren
Op 14 maart is juf Kim bevallen van een dochter. Haar naam is Noa. Noa woog 3266 gram bij
haar geboorte en is 49 cm lang. Milan is nu een trotse grote broer
geworden. We wensen juf Kim een mooie kraamtijd toe en feliciteren
Kim en haar man Arno met de geboorte van dit nieuwste gezinslid.

Maandag 18 maart 2019
Maandag 18 maart was een zwarte dag voor Nederland. De gebeurtenissen met de schutter
in de tram in Utrecht raakten ons allemaal diep. Het roept vele vragen op bij kinderen,
ouders en het team. Waarom is de eerste vraag die bij ons opkomt. Hoe gaan we hiermee
om? Hoe waarborgen we de veiligheid van onze kinderen op school? Brengen we de
kinderen onder schooltijd wel of niet op de hoogte? Allemaal vragen die na 18 maart in ons
hoofd opkwamen.
Het bleek dat gemeenten zoals Lopik, IJsselstein, Nieuwegein, Houten en Utrecht ieder op
hun eigen wijze omgingen met de gebeurtenissen. IJsselstein stuurde de scholen actief aan
en gaf een advies mee aan de scholen. Binnen Nieuwegein en Houten is er overleg geweest
tussen de scholen en de besturen en hebben een aantal scholen besloten om ouders hun
kinderen op te laten halen. De gemeente Lopik heeft geen specifiek advies gegeven.
Binnen Trinamiek gaan we terugkijken op de gebeurtenissen en kijken we hoe we eventueel
in de toekomst kunnen handelen. Laat ik hierbij opmerken dat ik hoop dat we dit nooit meer
hoeven meemaken waar ook ter wereld.

Meer- en hoogbegaafdheid
De afgelopen periode zijn we actief bezig geweest met ons beleid voor kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong (kleuters), meerbegaafdheid of hoogbegaafdheid. De leerkrachten
hebben samen met Judith Beringen gekeken naar de huidige stand van zaken en naar
actiepunten voor de toekomst.
Als team hebben we Marije Hogervorst op bezoek gehad en zij heeft
ons meegenomen in het vernieuwde Digitaal Handelingsprotocol
Hoogbegaafdheid. We noemen dit het DHH. Marije heeft ons laten
zien welke screeningsvormen mogelijk zijn en wat het DHH voor ons
en onze kinderen kan betekenen.
We hebben met elkaar afgesproken dat we op drie momenten de
quickscan afnemen. Dit is een observatie-instrument waarbij
leerkrachten op een snelle en objectieve manier kijken naar alle
leerlingen in de klas. Als er geen specifieke signalen uitkomen blijft het hierbij tot het
volgende screeningsmoment. Wanneer er wel signalen uitkomen, dan kijken we verder. We
kijken standaard in groep 1, in groep 3 en in groep 5. Wanneer we duidelijke signalen zien,
wordt u als ouder betrokken in het proces. Het gaat tenslotte ook om uw kind.
Het DHH kan handelingsadviezen geven voor het onderwijs, de sociaal emotionele
ontwikkeling, het doorzettingsvermogen, onzekerheid enz. Het bevat ook een bibliotheek
voor de leerkracht waarin hij/ zij informatie kan opzoeken. Zeker het compacten en
verrijken vinden we een mooie ontwikkeling. Het DHH geeft aan wat de leerling moet blijven
onderhouden, maar dan in mindere mate. De tijd die vrijkomt wordt besteed aan het
verrijken van de lesstof en de leerling dus aanspreken op zijn of haar niveau. We schaffen
hiervoor dan andere materialen aan dan de reguliere methode. Binnenkort komt Marij weer
langs om het proces te begeleiden.

Palmpasen
Het is alweer bijna Pasen en dat betekent dat Palmpasen ook weer in aantocht is.
Op donderdag 11 april gaan de kinderen uit de groepen 1 en 2 Palmpaasstokken versieren.
Dit willen we gelijk aan het begin van de dag doen. Ouderhulp hierbij zou
erg fijn zijn. U kunt zich aanmelden bij de leerkrachten.
Een Palmpaasstok maak je niet voor jezelf. Het is de bedoeling dat je de
stok naar iemand toebrengt die dit nodig heeft. Dit jaar brengen de
kinderen de stokken naar de ouderen die op donderdag samenkomen bij
de Warmtebron. De spullen die de kinderen mee naar school gebracht
hebben, komen dus niet meer mee terug naar huis.
Heeft u thuis nog een Palmpaasstok staan? Het zou fijn zijn als deze zo snel mogelijk mee
naar school genomen worden. We hebben er op school wel een aantal, maar nog niet
genoeg!
De kinderen krijgen van school een broodhaantje. De andere versiersels mogen de kinderen
van huis meenemen.
Hierbij kunt u denken aan:
-takjes van een plant
-pindaketting
-snoepjes
-fruit (bijvoorbeeld in een zakje)

Het zou fijn zijn als de meegenomen spullen voorzien zijn van een bevestigingsdraad.
kruis:

Herinnert aan het lijden en sterven van Jezus.

palmtakje:

Vertelt van Jezus, die toegezwaaid werd met palmbladeren toen Hij in
Jeruzalem kwam. Ere-teken van de overwinning van Jezus op de dood.

haan:

Kraaide toen Petrus Jezus verloochende. Kraait al heel vroeg dat het
licht sterker is dan de nacht. Zoals Jezus sterker is dan de dood.

2 sinaasappels:

De sponzen met water en azijn waarvan Jezus dronk.

12 ongepelde pinda’s: Herinneren aan de 12 apostelen.
30 rozijnen:

Judas kreeg 30 zilverlingen om Jezus te verraden.

eieren:

Uit een ei komt nieuw leven. Met Pasen vieren we ook dat er nieuw
leven is na de dood.

Paasviering
Op donderdag 18 april vieren we Pasen. In de ochtend doen de klassen een eigen
programma en maken samen lekkere hapjes voor de middag. In de middag beginnen we
met de Paasviering. Na de Paasviering gaan we allemaal naar de high tea. Hier zitten de
kinderen van de verschillende groepen door elkaar heen. We zijn dus echt samen en we
zorgen voor elkaar. We krijgen lekkere thee van de ouderraad (natuurlijk niet te heet) en we
delen de lekkere hapjes met elkaar. Als de bel gaat begint de heerlijke lange meivakantie.

Kruisweg op Goede Vrijdag
Pasen staat alweer bijna voor de deur! Vrijdag 19 april is het Goede vrijdag; de dag dat we
gedenken dat Jezus is gestorven aan het kruis. Dit willen we deze dag gedenken d.m.v. een
kruisweg voor jong en oud om 3 uur in de St. Victorkerk te Benschop. Jullie zijn van harte
welkom! Als jij/ uw kind wil voorlezen tijdens deze viering of bloemen leggen dan kun je je
aanmelden bij T_overbeek@hotmail.com.
Groet van de pastoraatsgroep van de St. Victorkerk.

Dodenherdenking, de St. Victorschool is erbij
Op zaterdag 4 mei is het Nationale
dodenherdenking. We staan stil bij alle
slachtoffers van oorlogen in de hele wereld,
maar in het bijzonder bij de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog. In de bovenbouw
besteden we hier veel aandacht aan. Het bezoek
van de moeder van Daniëlle Schep is altijd een
belangrijk onderdeel van dit onderwerp. Zij kan
echt vertellen hoe het toen was in ons eigen
dorp. We zijn zo dankbaar dat ze dit voor onze
leerlingen wil en kan doen.
Op zaterdag 4 mei zullen Suus en Zoë uit groep 8, samen met juf Marloes aanwezig zijn bij
de dodenherdenking in Benschop. Er wordt een krans gelegd en een bezoek gebracht aan de
graven van de drie omgekomen soldaten. Trots ben ik op deze twee leerlingen die het
stilstaan tijdens de dodenherdenking belangrijk vinden en hier actief aan deelnemen.
Ik nodig ouders en leerlingen van de St. Victorschool uit om aanwezig te zijn bij de
herdenking. Het is belangrijk dat we niet vergeten.

Sponsorloop
Op woensdag 3 april lopen de kinderen de sponsorloop. We gaan lopen voor nieuw
buitenspeelmateriaal voor de pauzes en voor Bee-bots. De kinderen hebben dit zelf
uitgekozen tijdens het ‘stemmen’. Om 11:30 uur beginnen de groepen 1, 2 en 3 met lopen.
Daarna volgen de groepen 4 t/m 8.

Kijk observatie- en volgsysteem bij de kleuters
Bij de kleuters gaan we volgend schooljaar werken met een
ander observatie- en volgsysteem. We gaan werken met Kijk!
Door middel van deze methode wordt de ontwikkeling van uw
kind gevolgd en wordt de groep waarin uw kind zit, als totaal,
gevolgd. KIJK! gaat uit van meerdere ontwikkelingslijnen. Door
het observeren en registreren van deze ontwikkelingslijnen, stel
je vast óf een kind zich ontwikkelt en of de ontwikkeling gelijk
loopt met de ontwikkeling van zijn of haar leeftijdsgenoten.
Het is normaal dat het ontwikkelingsbeeld van een kind zich bevindt in de marge van plus of
min een half jaar ten opzichte van zijn of haar leeftijdsgenoten. KIJK! geeft ons als
leerkrachten en u als ouders zicht op welke ontwikkelingslijnen extra aandacht nodig
hebben en op welke ontwikkelingslijnen het kind meer uitdaging aankan.
De leerkrachten van de kleuterbouw beginnen dit schooljaar al met de training om volgend
schooljaar goed van start te kunnen gaan.

Pleinwachten
In de pauze tussen de middag spelen de kinderen buiten op het plein na het eten. Er lopen
dan vrijwilligers en/of ouders op het plein die toezien op de kinderen en een gezellige,
veilige pauzetijd. Wij zijn voor enkele dagen nog op zoek naar ouders die het leuk vinden om
dit te doen tegen een kleine vergoeding in de pauze van 12:15u tot 12:45u.
Mocht u interesse hebben, graag dan even mailen naar Daniëlle van Marwijk, mailadres:
administratie@stvictorschoolbenschop.nl

Meubilair en leerpleinen
In een eerdere nieuwsbrief hebben we u op de hoogte gebracht van de aanbesteding
meubilair. Inmiddels hebben we nieuwe stappen gezet en wordt de aanbesteding van
nieuw meubilair voor alle groepen en de inrichting van twee leerpleinen in gang gezet.
Dat betekent concreet dat al onze ideeën in een aanbestedingsformulier zijn gezet en dat er
drie bedrijven op mogen reageren. Zij maken dan een plan naar aanleiding van onze input.
Het is, tot nu toe, nog steeds de bedoeling dat alles geplaatst wordt in de zomervakantie.

Een proefopstelling meubilair kan tot de mogelijkheden behoren. Kinderen kunnen dan
tafels en stoelen testen zodat we een goede keuze kunnen maken. Soms ziet iets er namelijk
geweldig uit op papier, maar zit het helemaal niet lekker. Dat moeten we voorkomen.

Schoolreis 2019
Volgend schooljaar gaan we op vrijdag 13 september op schoolreis. Dan bent u vast op de
hoogte.

