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Jaarkalender
vrijdag 29 november
maandag 2 december
donderdag 5 december
maandag 9 - woensdag 11 december
donderdag 19 december
zaterdag 21 december t/m zondag 5 januari

rapport mee groep 3 t/m 8
bezoek van de brandweer groep ⅚
inschrijven rapportgesprekken
Sinterklaas op school!
rapportgesprekken
Kerstviering, kinderen zijn in de middag
vrij, ‘s avonds kerstdiner
Kerstvakantie

Verjaardagen t/m december 2019
4 Anouar (2012) 3
7 Djailey (2011) 5/6
8 Sophie (2010) 5/6
9 Isa (2011) 4
15 Cato (2009) 7/8
18 Lieke (2013)3
19 Luka (2014)2
19 Soraya (2010) 5/6

22 Jalia (2007) 7/8
22 Jim (2014)2
23 Hugo (2008) 7/8
23 Maren (2012)4
25 Lysanne (2008) 7/8
26 Inaya (2012)4
30 Levy (2012)3

Nieuws uit de kleutergroepen
Ja, ja. Een warm welkom voor Julian van Engelen
Hij komt ook in groep 1 !

Sinterklaas
U heeft inmiddels allemaal een brief met daarin het sinterklaasnieuws van 2019 ontvangen.
Hieronder nog een kort overzicht.
● De groepen 5 t/m 8 hebben 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,-.
● De groepen 1 t/m 4 bedenken allerlei manieren om Amerigo weer beter te maken.

● Donderdag 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).
● Na de aankomst zullen de groepen 1 t/m 4 Sinterklaas en zijn Pieten in de speelzaal
verwelkomen. De groepen 5 t/m 8 hebben hun eigen programma in de klas met
surprises en gedichten.
● Alle groepen gaan op donderdag 5 december een speculaaspop versieren. Alle
kinderen moeten deze dag een bakje/trommel meenemen om de speculaaspop mee
naar huis te nemen.
● De kinderen hoeven op 5 december geen 10- uurtje, maar moeten wel een lunch
meenemen.
● De kinderen zijn om 14.30 uur uit.
Een heel fijn Sinterklaasfeest!

Bedankt!!
Serena, Manon, Ingrid, Stefanie,Caroline, Isis en Sike. Heel erg
bedankt dat jullie ons hebben geholpen bij het maken van onze
surprises! Jullie zijn toppers!
Veel liefs van kinderen van groep 5,6,7

Pleinwachten gezocht
Beste ouders/verzorgers,
In de middagpauze, wanneer de lunch door de
leerlingen is genuttigd, gaan zij lekker een half uurtje
buiten spelen. Dit gebeurt onder toezicht van
'pleinwachten', dit zijn vrijwilligers die toezicht
houden op de kinderen in die tijd. Zo kunnen de
leerkrachten ook even pauzeren en voorbereiden op de lessen 's middags.
Wij zijn op zoek naar ouders en/of opa's en oma's die het leuk zouden vinden om dit
wekelijks te doen. Tevens is er behoefte aan inval-pleinwachten, wanneer een vaste
pleinwacht een keer verhinderd is. De vergoeding voor pleinwachten is € 4,50 per keer.
Mocht u het leuk vinden ons hierin te helpen, dan kunt u een mailtje sturen met daarin de
dagen dat u evt. beschikbaar bent naar:
administratie@stvictorschoolbenschop.nl

Nieuws van de leerplichtambtenaar
De taak van een leerplichtambtenaar is om erop toe te zien dat leerlingen naar school gaan
en dat de schoolgang zo min mogelijk doorbroken wordt. Te laat komen of ongeoorloofd
afwezig zijn hoort dus niet of zo minimaal mogelijk voor te komen. Deze taak neemt de
gemeente Lopik heel serieus en daarom is er de nieuwe 3-6-9-12 regeling. Deze regeling
zorgt ervoor dat te laat komen snel aangepakt wordt en dat het niet uit kan groeien tot een
trend. Het kan zijn dat er een andere oorzaak is waardoor een leerling veel te laat komt. De
leerkracht en/of de leerplichtambtenaar kan dan in gesprek gaan en ouders helpen om dit
terug te dringen. Hoe ziet de regeling eruit?
3
Bij drie keer te laat komen op school:
Ouder(s)/ verzorger(s) worden aangesproken door docent, dit kan telefonisch of op school.
6
Bij zes keer te laat komen op school:
De directie stuurt ouder(s)/verzorger(s) een e-mail waarin wordt gewaarschuwd dat de
leerling zes keer te laat is gekomen, daarnaast wordt er een persoonlijk gesprek ingepland
op school. Tijdens dit gesprek wordt er geïnformeerd wat de reden hiervan geweest is.
Tijdens dit gesprek kunnen vervolgstappen met de ouder(s)/verzorger(s) besproken worden.
De vervolgstappen zijn afhankelijk van de opgegeven redenen van het te laat komen. Er
kunnen externe instanties ingeschakeld worden, Bijvoorbeeld: Ziek of niet lekker; mogelijk
oproep door GGD. Bij problemen thuis; mogelijke inschakeling breed sociaal loket. In dit
contact wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) duidelijk gemaakt dat er bij negen keer te laat
een melding bij de afdeling Leerplicht van de woongemeente van de leerling zal worden
gedaan.
9
Bij negen keer te laat komen op school:
De school doet een melding bij de afdeling Leerplicht van de woongemeente van de leerling.
De ouder(s)/verzorger(s) worden schriftelijk op de hoogte gesteld van deze melding en het
aantal keren verzuim. De leerplichtambtenaar stuurt de ouder(s)/verzorger(s) een
uitnodigingsbrief voor een gesprek. Er wordt onderzoek door leerplicht gedaan of er een
hulpvraag ligt vanuit het gezin. Er volgt een waarschuwingsbrief.
12
De leerling blijft te laat komen:
De school doet nogmaals een melding bij de afdeling Leerplicht van de woongemeente van
de leerling. De ouder(s)/verzorger(s) die eerder een waarschuwingsbrief hebben gekregen,
worden wederom door de leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek. Leerplicht
houdt school op de hoogte van de verdere stappen.

Save the date!
Het is nog ver weg, maar we richten graag nog even onze
aandacht op onze cultuurweek. De Cultuurweek is

onderdeel van ons CMK-programma. CMK staat voor Cultuur met Kwaliteit.
Ieder jaar houden we een cultuurweek met een thema. Dit jaar is het thema: De
Egyptenaren. We gaan in de ochtend werken aan de reguliere vakken zoals taal en rekenen,
maar na de pauze willen we alles leren over de Egyptenaren. Als kers op de taart gaan we
tijdens de cultuurweek ook op excursie. Dit jaar gaan we naar het Rijksmuseum voor
oudheden in Leiden. Hier hebben we uw hulp bij nodig. Als u wilt rijden, dan heel erg graag.
U kunt het nu al doorgeven aan juf Stans of aan de leerkracht van uw zoon of dochter.
donderdag 14 mei 2020

groep 3 en 4

11:00 aanvang in Leiden

vrijdag 15 mei 2020

groep 2

11:00 aanvang in Leiden

vrijdag 15 mei 2020

groep 7 en 8

13:00 aanvang in Leiden

dinsdag 19 mei 2020

groep 1

11:00 aanvang in Leiden

dinsdag 19 mei 2020

groep 5 en 6

13:00 aanvang in Leiden

Let op! de groepen met aanvang 13:00 uur zijn later terug op school die dag.

Alle groepen krijgen een museumles afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Wilt u weten
welke lessen precies?
Groep 1 en 2, Egypte met Vos en Haas
https://www.rmo.nl/onderwijs/primair-onderwijs/egypte-met-vos-en-haas/
Groep 3 en 4, naar het museum met Vos en Haas
https://www.rmo.nl/onderwijs/primair-onderwijs/museumles-naar-het-museum-met-vos-e
n-haas/
Groep 5, 6, 7 en 8, museumles Egypte
https://www.rmo.nl/onderwijs/primair-onderwijs/museumles-egypte/

