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

Jaarkalender
vrijdag 13 september
maandag 23 - woensdag 25 september
woensdag 2 t/m vrijdag 11 oktober
maandag 7 oktober

schoolreisje groep 1 t/m 8
kennismakingsgesprekken
kinderboekenweek
dag van de leerkracht alle kinderen vrij

Verjaardagen t/m oktober 2019
9 Shevin 3
14 Maik 4
15 Levi 4
20 Lola 4

24 Flore 3
26 Jack 2
26 Lana 5/6

Nieuws uit de kleutergroepen
Groep 1 heeft er twee leuke meisjes bij:
Roos Stigter en Britt Schuurmans.
Welkom meiden ! Gezellig dat jullie er zijn.
Alle kleuters gaan vanaf dit schooljaar ook op de vrijdag naar school;
dat wordt dus een gezellige boel ; de hele week.

Wessel uit groep 8 zwemt voor ALS
Wessel gaat zaterdag a.s. 500 meter zwemmen in de IJssel in IJsselstein!
Met een groep kinderen en volwassenen willen zij zoveel mogelijk geld ophalen
voor onderzoek en medicijnen tegen de slopende ziekte ALS.
Met Marloes (directeur) overleg gehad dat Wessel dit graag met jullie wil delen.
Wessel vraagt wie wil doneren om dit te doen via de link.
https://ijsselstein.alocalswim.nl/actie/gerdy-hoogland-2
Ook op school kan er een potje gemaakt worden.
Onderstaand sturen wij jullie een link door door wie wij zo
fanatiek zijn geworden. Voor Angelique van der Lit, 49
jaar en moeder van 2 kinderen. Het ziet het er somber uit
voor haar, maar wie weet gaan de donaties een bijdrage

leveren naar goede oplossingen. Want die moeten er echt komen!
Wil je Wessel of zijn moeder zien zwemmen?
Wessel start om 13:07 en zijn moeder die met haar team Lit Angelique gaan meenemen op
het water om 13:49.
Start is op de IJsselkade in IJsselstein.
https://www.ad.nl/utrecht/angelique-49-zwemt-met-als-tegen-als-ik-voel-me-geen-patient~ab
1d5980/

Rots en Water- training
Het nieuwe schooljaar is weer van start! Wij wensen iedereen een
heel leuk en leerzaam schooljaar toe.
Een nieuw jaar betekent ook weer nieuwe Rots en Water trainingen
bij Sterk door Rots en Water.
Wij starten op maandag 16 september met een nieuwe training bestaande uit 6 lessen.
Wij streven er naar kinderen spelenderwijs met veel sport en spel sociale vaardigheden aan
te leren. Heeft u een zoon/ dochter die best een steuntje in de rug kunnen gebruiken op
het gebied van sociale vaardigheden? Denk hierbij aan kinderen met weinig zelfvertrouwen,
of kinderen die wat steviger in hun schoenen mogen staan, pestgedrag, omgaan met
boosheid of grenzen aangeven. Wij kunnen deze kinderen helpen. Aanmelden kan via de
website www.sterkdoorrotsenwater.nl.
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen via de mail
info@sterkdoorrotsenwater.nl of telefonisch met Nienke Stephan 06-24855317 of Danique
Vergeer 06-10269680.

