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kalender 
Vrijdag 4 december Sinterklaasviering op school 
Maandag 7 december Adventsviering 1 in de klas 
Donderdag 10 december Adventsviering 2 in de klas 
Maandag 14 december Adventsviering 3 in de klas + leerlingenraad 
Donderdag 17 december Kerstworkshops. Leerlingen om 12:00 uur vrij.  
Donderdag 17 december Kerstviering leerlingen om 17:00 uur op school.  
Vrijdag 18 december Start kerstvakantie om 12:00 uur 
 

Verjaardagen december 2020     
 
4 december Anouar groep 4 
7 december Djailey   groep  5/6  
8 december Sophie groep 7/8  
9 december Isa groep 5/6  
15 december Cato  groep 7/8  
18 december Lieke  groep 4  
19 december Luka  groep 2  
19 december Soraya groep 7/8  
22 december Jim groep 3  
23 december Maren groep 5/6  
26 december Inaya groep 5/6  
30 december Levy groep 4 
 

 
 

Nieuws uit de kleutergroepen  
In groep 1 is Tom Schinkel aangeschoven,  
gezellig hoor ! 
 

Welkom Tom ! 
 

 
 
 
 
 



 
Nieuws van de sinterklaascommissie 
Vorige week heeft u via schoudercom een aparte 
brief ontvangen met het Sinterklaasnieuws en in 
de blog kunt u het filmpje van Sinterklaas zien.  
in het sinterklaasnieuws stond vermeld, dat we 
speculaaspoppen gingen versieren. Deze zijn 
helaas niet leverbaar dus we gaan nu die middag 
van ontbijtkoeken een stoomboot maken. 
Naast de lunch, moeten alle kinderen voor het 
versieren van de stoomboot een bakje en lepeltje 
meenemen. 
 
Tot slot wensen wij een ieder alvast een fijne Sinterklaas! 

 
Bericht van de penningmeester 
Achter de schermen zijn we, samen met het team, bezig met het organiseren van de 
activiteiten voor de leerlingen. We doen dit nu veel via ‘Meet’ omdat we de school nog niet 
in mogen. De komende periode staat vooral in het teken van Sinterklaas en kerst. In 2021 
gaan we ons weer richten op Carnaval en Pasen. Er zijn ook wat nieuwe activiteiten waarin 
we gaan samenwerken met het team. Mooie ontwikkelingen dus. 
 
Een aantal ouders heeft de ouderbijdrage voor dit 
schooljaar al keurig overgemaakt. Dank daarvoor. 
We kunnen hiermee activiteiten organiseren en 
financieren.  
 
Voor nieuwe ouders wil ik een korte uitleg geven. De 
feestelijke activiteiten zoals o.a. Sinterklaas, Kerstmis, 
Carnaval, Pasen en het schoolreisje worden niet door 
de overheid bekostigd en worden door de ouders zelf 
betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. 
 
Wanneer een school te weinig ouderbijdrage van de ouders ontvangt, dan zijn er twee 
opties. Een ouderraad kan dan besluiten om bepaalde feesten soberder te maken of niet te 
laten doorgaan. Ook kan de school bijspringen, maar dan kan de school iets anders niet 
financieren. Je kunt het geld immers maar 1 keer uitgeven. We vinden beide opties geen 
wenselijke situatie en daarom even dit berichtje.  
 
Daarom aan de ouders die de ouderbijdrage nog niet hebben overgemaakt een vriendelijke 
doch dringende vraag om dit nog wel te doen. U kunt dit overmaken op het rekening- 
nummer van de ouderraad o.v.v. de naam en groep van uw kind. De vrijwillige ouderbijdrage 
over het schooljaar 2020/2021 bedraagt € 42,50 per leerling.  
 

Rekeningnummer: NL98INGB0002993422 t.n.v. Ouderraad St. Victorschool  
 
Komt uw kind in de loop van het schooljaar op school, dan is de bijdrage als volgt: Van 1 t/m 
30 september 2020: € 42,50. Van 1 oktober t/m 31 december 2020: € 20,00. Van 1 januari 
t/m 30 april 2021: € 15,00. Na 1 mei 2021: € 10,00.  
 



 
Het is mogelijk om de vrijwillige ouderbijdrage in termijnen te betalen. Indien u hiervoor 
kiest, wilt u dit dan doorgeven aan de penningmeester? U kunt haar een bericht sturen via 
SchouderCom. In de adresregel typt u dan Monique Mandjes. Monique deelt geen 
informatie met andere ouderraadsleden zoals namen en betalingscondities.  
 

Nieuws van de kerstcommissie 
Vanaf maandag 7 december gaan we ‘op weg naar kerst’. We mogen, vanwege de Corona, 
helaas geen gezamenlijke vieringen organiseren. Dat betekent dat alle kinderen in de 
groepen de Adventsvieringen zullen gaan houden. Op donderdagochtend 17 december zijn 
er uiteraard kerstworkshops. Deze keer helaas zonder ouder- en/of opa-hulp. Dat neemt 
niet weg dat de leerkrachten allemaal leuke ideeën hebben bedacht om te doen die 
ochtend. 

 
In de middag zijn de kinderen vrij. In de 
avond hebben we ook te maken met Corona 
Richtlijnen. We mogen geen eten voor 
elkaar maken, dus dit jaar neemt ieder kind 
zijn/ haar eigen eten mee naar school. Dat 
mag natuurlijk van alles zijn.  
 
De Ouderraad zorgt voor een lekker toetje, 
dus dat hoeft niet meegenomen te worden.  

 
In de avond wordt in iedere klas de laatste 
kaars van de vier Adventskaarsen aangestoken 
en wordt het kerstverhaal voorgelezen. De 
rode draad in het thema van kerst is samen 
iets doen voor een ander. Het kan zijn een 
activiteit of een aardig woord voor iemand 
anders.  
 
Doordat er geen viering in de kerk is, zal de 
avond korter zijn dan u gewend bent. U krijgt 
nog een bericht via SchouderCom met de exacte tijden. 
 
Als u uw kind komt ophalen, dan is het fijn als we met elkaar goed rekening houden met de 
richtlijnen. We willen immers allemaal een fijne en gezonde kerst. U houdt weer 1,5 meter 
afstand tot een andere ouder en u komt bij voorkeur alleen.  
 
We brengen de kinderen naar het hek waar het jongste kind uit een gezin in de groep zit. Zit 
het jongste kind uit een gezin bij de kleuters? Dan staat u bij het hek aan de voorkant van 
school. Zit het jongste kind uit uw gezin in groep 3 of 4, dan staat u bij het hek aan de zijkant 
van school. Zit uw jongste kind in de groepen 5, 6, 7 of 8, dan staat u bij het hek aan de 
achterkant van school.  
 
 

 
 
 



 
‘Out of the Box St. Victor’ deed mee aan de Beverwedstrijd  

 

De leerlingen van ‘out of the box’ 
hebben afgelopen week 
meegedaan aan de Beverwedstrijd.  
 
De Beverwedstrijd is een 
informatica wedstrijd voor en is 
ontwikkeld om leerlingen kennis te 
laten maken met informatica.  
 
De test bestond uit 15 vragen en 
werd steeds een stapje moeilijker. 
 
 
 
 
Daarnaast bleek dat de leerlingen 

ook hun tactische kanten hebben ingezet bij het beantwoorden van de vragen. Er zou 
sprake kunnen zijn van minpunten, geen punten en/ of  extra punten. Heel gedreven 
hebben ze allemaal ontzettend hun best gedaan. We moeten helaas nog wel even op de 
uitslag wachten… 
 

Update baby Emma van juf Marise 

Met Emma gaat het goed, ze is erg vrolijk en soms 
ondeugend. Ze heeft helaas wel weer een neus-maagsonde, 
omdat drinken nog lastig voor haar is. Dit komt vaker voor bij 
baby's die zo vroeg geboren zijn. Groente hapjes en pap van 
de lepel vindt ze daarentegen erg lekker en eet ze goed.  

Na de kerstvakantie begin ik weer met werken. Daar heb ik 
erg veel zin in. Voor nu alvast een fijne Sinterklaas en over 
een aantal weken een hele fijne kerstvakantie gewenst.  

 

Tot in het nieuwe jaar! 

Groetjes juf Marise 

 
Binnenkort een vragenlijst over de schoolsluiting vanwege Corona. 
Vanuit de stichting is een vragenlijst opgesteld om de periode 
van de schoolsluiting vanwege de Corona te evalueren. U 
ontvangt een bericht in SchouderCom met een link naar de 
enquête.  
  
We gebruiken de uitkomsten van de enquête om te kijken wat 
we kunnen verbeteren en wat ouders erg hebben gewaardeerd 
tijdens deze periode. We gaan er niet vanuit dat er nogmaals 
een schoolsluiting overwogen zal worden.  
 


