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tel: 0348-451630
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Jaarkalender
zaterdag 21 december t/m zondag 5 januari
woensdag 25 en donderdag 26 december
dinsdag 31 januari
maandag 6 januari
woensdag 22 januari
voorleesontbijt
donderdag 23 t/m vrijdag 31 januari
woensdag 29 januari

kerstvakantie
Kerstmis
Oudjaar
weer naar school, Drie Koningen
Nationaal
Nationale voorleesdagen
Peuterinloop

Verjaardagen t/m januari 2019
1 Ghazal (2011) 5/6
1 Melak (2010) 5/6
2 Imran Dahri (2008) 7/8

4 Dahlia Eickhoff (2012) 5/6
4 Ashanty Koerntjes (2012) 4

Nieuws uit groep 3
Na de kerstvakantie start Pim in groep 3. Voor de vakantie is hij al een keer
komen wennen en het was erg gezellig. We wensen Pim veel plezier in groep 3.

Aanbod talentvolle en hoogbegaafde leerlingen
De afgelopen periode zijn we bezig geweest met het ontwikkelen van een goed aanbod voor
(hoog)begaafde leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. We hebben dit aanbod samengesteld met
de bovenschools coördinator excellente leerlingen van onze stichting.
Er is o.a. aanbod voor de gebieden rekenen, technisch lezen, wereldoriëntatie, Engels en
ontwerpend leren vastgesteld. Het mogelijk dat leerlingen van verschillende groepen
samenwerken en/of elkaar kunnen ondersteunen. Er is specifiek gekozen voor een aantal
dezelfde methodes om structuur te geven aan leerkracht en leerling. Daarnaast hebben we
gekozen voor een aantal methodes waarbij leerlingen veel zelf mogen bepalen en uitzoeken.
Deze vorm van autonomie is een goede voorbereiding op de toekomst.
In het aanbod zien we zowel methodes terug als materiaal in spelvorm. De spelvormen
worden toegevoegd aan de pluskast op het leerplein. Deze worden voorzien van een
vakgebied zodat het voor zowel leerling als leerkracht helder is waar aan gewerkt kan
worden.

Nieuwe geluidsinstallatie en podium
Wellicht was het u al opgevallen tijdens de intocht van Sinterklaas. We
hebben een nieuwe geluidsinstallatie. Voor buitenactiviteiten hebben
we draadloze microfoons en twee grote boxen. In de speelzaal zijn vier
vaste boxen gemonteerd. We kunnen dan snel en gemakkelijk de
installatie aansluiten en meteen aan de slag.
Een aantal weken na de
kerstvakantie komt ons nieuwe
podium. Dit podium is gemakkelijk
neer te zetten en neemt weinig
ruimte in. We kunnen dan een
presentatie of een afsluiting van een
thema-periode op het podium doen.

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

Luizenpluizen
De meeste scholen hebben ouders die eens in de zoveel tijd komen luizenpluizen. Wij hebben
dat tot nu toe ook altijd gehad, maar het aantal ouders dat ons kan helpen wordt steeds
kleiner.
Vanuit de luizenpluisouders is een voorstel gekomen voor een nieuwe aanpak. Het voorstel is
dat iedere groep een eigen luizenpluisouder krijgt. Je hoeft dan als ouder geen rekening te
houden wanneer andere luizenpluisouders kunnen. Met de volle agenda’s van iedereen is dat
best een lastige taak.
We zoeken dus ouders die luizenpluisouder van een specifieke groep willen worden. Na iedere
vakantie neem je zelf even contact op met de leerkracht en pluis je de kinderen op jouw
moment in de eigen klas. Je krijgt een uitleg van een ervaren ouder voordat je start.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad is vorige week bijeen gekomen. De begroting van de St.
Victorschool is besproken en goedgekeurd. Verder is er gesproken over de nieuwe
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van stichting Trinamiek en is het nieuwe
MR-reglement goedgekeurd. De MR is verder geïnformeerd over lopende schoolse zaken zoals
de avond met de Raad van Bestuur, de jaarplanning en de schoolontwikkeling.
Alle medezeggenschapsraden van Trinamiek hebben nu ook allemaal een eigen MR mailadres.
Voor de MR van de St. Victorschool is dat MR@stvictorschoolbenschop.nl

Hondennieuws
Nog even een reminder t.a.v. honden op het schoolplein.
Honden zijn niet toegestaan op het schoolplein. We maken
geen onderscheid tussen grote of kleine honden. Heeft u uw
hond mee? Dan even buiten het hek wachten.

Adventsvieringen
De afgelopen periode hebben we drie Adventsvieringen gehouden. We
zijn met alle kinderen van de school bij elkaar gekomen om de
Adventskaarsen aan te steken.
De kinderen hebben geluisterd naar het verhaal uit het prentenboek
‘Het besluit van de sneeuwuil’. Dit prentenboek hoort bij onze
methode Trefwoord. Dit is de methode voor levensbeschouwelijke
ontwikkeling.
Tijdens de vieringen hebben de groepen een opdracht gekregen die we gebruiken tijdens de
kerstviering in de kerk. De liedjes oefenen is een vast onderdeel van de Adventsvieringen. We
hebben de vieringen als zeer sfeervol ervaren.

Kerstworkshops
Op donderdagochtend was er geen leeg plekje meer te vinden in de teamkamer. Zoveel ouders,
grootouders en vrijwilligers hadden zich opgegeven om te helpen tijdens de workshops. De
kinderen konden kerstbomen timmeren, koekjes bakken, kerstkaarten en sieraden maken,
haren laten invlechten en nagels laten lakken en ook zijn
er schitterende kerststukjes gemaakt.
De laatste workshop was het maken van een
bibberspiraal in de vorm van een kerstboom. Met de hulp
van ouders en opa’s maakten de kinderen een spiraal in
de vorm van een kerstboom. De materialen voor deze
workshop zijn geschonken door de familie Vergeer.
Bedankt!
We willen de ouderraad en alle vrijwilligers hartelijk
danken voor de inzet. De kinderen hebben genoten van de ochtend.

Kerstviering en kerstdiner
Wat een grote opkomst van ouders en grootouders in de kerk. Het was een beetje spannend
vooraf, want onze USB-stick met alle liedjes van de viering bleek het op school (met het testen)
wel te doen, maar in de kerk niet. In alle haast is juf Marise naar school gegaan en heeft de
liedjes naar de mobiele telefoons gestuurd. Via de mobiele telefoon en de microfoon konden
de we de liedjes wel horen. Het geluid was dus wat minder, maar de kinderen zongen uit volle
borst mee.
Tijdens de viering stond het onderwerp ‘vrede’ centraal. Meester Tom zag het niet zitten en
wilde de viering afblazen wegens gebrek aan vrede. Samen met de kinderen hebben we hem
ervan weten te overtuigen dat vrede in jezelf zit. Je kunt zelf iets doen om sfeer te maken. Aan
de hand van de schilderijen van de groepen met thema’s als ‘samen’, ‘warm’, ‘gezellig’, ‘sfeer’
en ‘delen’ hebben we stilgestaan bij wat iedereen zelf kan doen. Aan het eind kwam het
gelukkig goed.
Daarna zijn we met alle kinderen en ouders teruggelopen naar school. Een aantal leden van de
ouderraad en hulpouders hadden ondertussen alle kaarsjes en lampjes aangedaan en al het
eten klaargezet en warm gehouden. De kinderen hebben genoten van een heerlijk kerstdiner
en de ouders van het kerstcafé, met foute muziek en de foute kerstbingo.
Bedankt ouderraad en hulpouders voor al jullie hulp en ook voor het helpen opruimen aan het
eind van de avond. Sommige ouders zijn zelfs op vrijdagmorgen nog komen helpen. Heel erg
fijn.

Kinderviering St. Victorkerk op kerstavond
Op kerstavond 24 december is er een gezinsviering in de St. Victorkerk. De viering start om
19:00 uur en is bedoeld voor kinderen. Een aantal kinderen van onze school zal ook deelnemen
aan deze viering. U bent van harte welkom om samen met uw kinderen naar de viering te
komen.

Opa Koos
We werden donderdagmorgen verrast door opa Koos.
Hij heeft meegedaan aan een prijsvraag en heeft een
zwevende wereldbol gewonnen. In januari zullen we
de wereldbol een mooi plekje geven.
Ook heeft opa Koos heel veel mooie boeken gespaard
voor ons. Het zijn populaire boeken met titels die
aanspreken om te lezen. Wat een heerlijke cadeaus
die we zomaar hebben gekregen. We willen opa Koos
van harte bedanken voor al deze geschenken.

Tips voor de kerstvakantie
Wat: Sportieve kerstvakantie in Lopik
Wanneer: 23 december-2019
Hoe laat:10.00-11.30
Waar:M.A Renaldaweg 19-21, Lopik
Op de eerste maandag in de kerstvakantie is er een tof evenement bij ExpreZie! Stichting
ExpreZie! leert je te gekke dansmoves aan, van Richard Proost Sport leer je hoe je iemand in de
houdgreep legt en andere judotrucs. Ook BSO Sport4kids is
aanwezig. Daar kan je even bijkomen van het sporten en
spelletjes spelen of knutselen.

Wat: Dikke bandenrace in Benschop
Wanneer: zaterdag 28 december 2019
Hoe laat: 14:15 uur
Waar: Voetbalvereniging Benschop
Informatie: Sabina Pasman 06-13069507
Kinderen kunnen zich inschrijven voor de dikke banden race die
om 14.30 uur van start gaat. Neem zelf je eigen fiets mee en
trek warme kleding aan, de helm wordt verzorgd.

Cursus ‘Beter omgaan met pubers’
De cursus ‘Beter omgaan met pubers’ is bedoeld voor ouder(s) en/of verzorger(s) van
kinderen in de leeftijd van 11 t/m 17 jaar die meer inzicht willen krijgen in de fysieke en
psychische ontwikkeling die hun puber doormaakt. Tijdens de cursus wisselt u informatie uit
met professionals en deelt u kennis en ervaring met andere ouders.

De cursus wordt gegeven door twee professionals van het Breed Sociaal Loket.
De cursus bestaat uit 4 maandagavonden en wordt van 19.00 uur tot 21.00 uur gehouden in
Medisch Centrum Lopik, Beatrixplantsoen 1b in Lopik. De eerste cursusavond is op maandag
27 januari 2020.
programma:
● Maandag 27 januari 2020: Veranderingen in de puberteit en positieve aandacht en
manieren van opvoeden;
● Maandag 3 februari 2020: Luisteren naar en praten met je puber;
● Maandag 10 februari 2020: Conflicten oplossen, grenzen stellen en consequenties;
● Maandag 2 maart 2020: Keuze-bijeenkomst met thema’s waar behoefte aan is.
Aanmelden en kosten:
U kunt zich aanmelden tot zondag 19 januari 2020 via bsl@lopik.nl, o.v.v. cursus BOP (Beter
Omgaan met Pubers najaar 2019), uw naam en telefoonnummer. Opgeven heeft enkel zin als u
de eerste 3 bijeenkomsten kunt deelnemen. Wij vragen een bijdrage van €10 per deelnemer
voor het lesmateriaal. De cursus gaat alleen door bij genoeg aanmeldingen.
Meer informatie:
U kunt contact opnemen met één van de cursusleiders voor meer informatie:
● Ellen Reerds, Maatschappelijk Werk BSL: ellen.reerds@lopik.nl of 06 - 20 70 10 35
● Liesbeth de Jong, jeugdconsulent BSL: liesbeth.de.jong@lopik.nl of 088 - 170 51 37

Het team van basisschool St. Victor
wenst alle kinderen en ouders heel fijne feestdagen en een
bijzonder goed 2020.

