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

Jaarkalender
donderdag 30 mei
vrijdag 31 mei
dinsdag 4 juni
zondag 9 juni
maandag 10 juni
dinsdag 11 juni
zondag 16 juni

Hemelvaart (alle kinderen vrij)
alle kinderen vrij
peuterinloop groepen 1 en 2
Eerste Pinksterdag
Tweede Pinksterdag (alle kinderen vrij)
Studiedag (alle kinderen vrij)
Vaderdag

Verjaardagen t/m juni 2019
3 Niek (2009) 6/7
4 Jochem (2012) 3
6 Lieke (2013) 2
7 Vesper (2011) 4/5
9 Vinz (2007) 8
9 Maia (2009) 6/7

16 Robyn (2013) 3
18 Kyan (2014) 1
21 Evi (2014) 1
22 Vigo (2013) 2
29 Dana (2010) 4/5

Groep 1
We zijn compleet !
20 gezellige kinderen, die elkaar helpen, die samen spelen,
die timmeren en vijlen, die de gang tot zwembad omtoveren,
die wandelen door de wijk en veilig aan het verkeer deelnemen.
Een divers clubje mensen… een divers programma.

Oproep nieuw lid voor de MR
Inge van Wingerden gaat ons na dit schooljaar helaas verlaten. Haar dochter
gaat naar het voortgezet onderwijs. We zijn voor de medezeggenschapsraad
dus op zoek naar een nieuw lid. Wij zijn op zoek naar een ouder die tijd kan en
wil vrijmaken in de avonduren. We komen zo’n vijf keer per jaar bij elkaar. De
taken van de MR hebben te maken met advisering en instemming op beleidsmatig gebied.
De MR vormt ook een klankbord van de ouders op school als het gaat om schoolbeleid.
Bij interesse graag even een mailtje naar school sturen. Bij meerdere kandidaten zal er een
verkiezing gehouden worden.

Bericht van de GGD

Op vakantie naar Indonesië, Marokko, Kaapverdië, Turkije ……?
Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland?
Zorg dat u goed voorbereid bent en dat u en uw kinderen
gevaccineerd zijn.
Want…ook voor landen rond de Middellandse Zee zoals Marokko
en Turkije, maar ook voor Kaapverdië en andere landen ver weg zoals Indonesië, adviseren
wij vaccinaties tegen o.a. besmettelijke geelzucht (hepatitis A).
Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich
na terugkomst van vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en
handdoekjes op basisscholen verspreiden.
Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen
het op hun beurt weer mee naar huis met vervelende gevolgen voor
de ouders en broertjes/zusjes.
Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel
gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer informatie over
geelzucht en andere reis-gerelateerde ziekten vindt u op de website
van GGD Reisvaccinaties
Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl welke adviezen er gelden per land. U kunt
eenvoudig online een afspraak maken bij GGD regio Utrecht (www.ggdru.nl/reizen).
Download de app GGDreistmee.

Wie kan ons helpen?
Zijn er ouders die deze lampen voor ons kunnen
maken? Zij zijn gemaakt van oude globes (kan
school voor zorgen).
Graag aanmelden bij Marloes Theebe.
Alvast bedankt

Meubilair op proef
We hebben afgelopen maandag meubilair op proef
gekregen. Het is de bedoeling dat kinderen de
nieuwe stoelen en tafels testen en dat ze de
positieve, maar ook de negatieve kanten aangeven.
De commissie aanbesteding nieuw meubilair (juf Marloes, juf Stans, meester Harrie en juf
Claudia) nemen al deze meningen mee in de overweging of we dit meubilair geschikt vinden
om aan te schaffen. Binnenkort heeft de commissie een presentatie van de nieuwe
inrichting van de leerpleinen en de klassen. We kunnen niet wachten tot het in de
zomervakantie geplaatst zal gaan worden.

Sponsorgelden
Vorige week donderdag hebben de kinderen de nieuwe materialen kunnen aanschouwen.
Wat een blije gezichten zagen we in de speelzaal zeg. Wat ontzettend leuk ook dat er ouders
na schooltijd zijn komen kijken. Afgelopen maandag zijn de materialen voor het eerst mee
naar buiten gegaan. In de pauze hebben de kinderen nu veel meer keuze uit verschillende
activiteiten. Als u wilt weten welke materialen we aangeschaft hebben? Op onze
Facebookpagina staat een filmpje.

Schoolbezoek bestuur
Vorige week woensdag was het een bedrijvige ochtend met
de schoolfotograaf en het schoolbezoek van onze bestuurder
dhr. René van Harten.
René is in bijna alle groepen even op bezoek geweest om
even sfeer te proeven bij ons op school. Na schooltijd hebben
we nog even een kopje koffie (of thee) met elkaar gedronken.

Cultuur Met Kwaliteit
In de week van 20 mei ging iedere klas aan de slag met
“Boomwackers” :
Gekleurde buizen in verschillende lengtes, waardoor ze
verschillende tonen geven, wanneer je ermee slaat. De groepen
bereiden een lied voor met deze nieuwe instrumenten en
presenteerden dat aan elkaar.

Clinic groep 1 en 2
Maandag 20 mei kregen de kinderen van groep 1 en 2 een
clinic dans/expressie van ExpresZie uit Lopik.
Het was een hele leuke, swingende clinic, waarbij ze zich
hebben bewogen als verschillende dieren en robots op
gezellige hippe muziek!

