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Liefste Nouh,
Je was ons allerbeste vriendje.
Een toffe jongen die altijd grappig was.
We missen je heel erg.
Je vriendjes van het eerste leerjaar.

www.victorvdw.be
In de klas leerden ze zelf een brief schrijven en
versturen naar hun thuisadres. Er kwam zelfs een
echte postduif op bezoek.

Zwarte Pieten dag in de 2de
kleuterklas

Victors klusdag…

Kunnen onze kleuters van de tweede kleuterklas
ook een Zwarte Piet worden? Dat zochten we uit
op de Zwarte Pietendag! Eerst mochten ze tonen
of ze goed speculaas of pepernoten konden
bakken. De bakpiet mocht proeven en heeft goed
gesmuld! In de namiddag mochten ze een heus
parcours afleggen en konden ze klimmen op het
dak, rollebollen naar beneden, springen van
schoorsteen naar schoorsteen én het
belangrijkste: ze brachten de pakjes naar de
juiste plaats! De klimpiet zag dat het goed was en
samen met bakpiet strooiden ze nog lekkere
koekjes om af te sluiten. De kleuters hebben hun
diploma van Zwarte Piet dubbel en dik verdiend!
Bravo!!
Neem een kijkje op de website voor meer foto's.

Een postduif in de klas.
In november kregen de leerlingen van 1A les van
juf Gwen. De klas werd omgetoverd in een
postkantoor. De leerlingen brachten ook een
bezoekje aan het postsorteercentrum, waar ze
kennis maakten met de route die een brief aflegt.

Op zaterdag 20 november werd erop los geklust
in onze school tijdens de klusdag georganiseerd
door Victors Vrienden. Tal van klusjes werden
onder handen genomen. Zo werd er een pad
aangelegd naar het composthoekje, deuren
werden geschilderd, bloembakken leeggemaakt,
bomen gesnoeid... en nog veel meer. Ook de
innerlijke mens werd gesterkt met lekkere soep
en spaghetti. Met dank aan alle helpende
handen.

Techniek in het 2de leerjaar
De kinderen van het tweede leerjaar maakten
donderdag 24 november een constructie om een
ongekookt ei vanop twee
meter hoogte naar beneden
te laten vallen. Per twee
bedachten ze eerst een plan
en daarna gebruikten ze
allerlei kosteloze materialen
om hun constructie te
maken. Dit bracht leuke
resultaten met zich mee.

Groetjes van de
kinderen en de
juffen van het
tweede leerjaar.

Start van de fluo-actie!

Mechelen. Dit was een namiddag vol workshops
in het kader van duurzame ontwikkelingsdoelen
(SDG’s). Wij noemen ze “werelddoelen”.
De SDG’s zijn in het leven zijn geroepen door de
Verenigde Naties om van onze planeet een
gezondere en betere plek te maken voor alle
mensen.
Om deze doelen te bereiken, moet iedereen –
groot en klein – helpen. Omdat het belangrijk is
dat kinderen weten dat ook zij hun steentje
kunnen bijdragen, laten wij hen kennismaken
met de verschillende werelddoelen en nadenken
over mogelijke oplossingen.
Aan de hand van interactieve spelen konden onze
leerlingen zelf ontdekken hoe ze zelf een verschil
kunnen maken. Deze workshops werden
aangeboden door Oxfam, Damiaanactie en
Sebastian Indian Social Projects (SISP),
organisaties die lid zijn van de Mechelse
Mondiale raad.
Juf Annick en juf Evelien

Na de herfstvakantie startte de fluo-actie op onze
school, georganiseerd door de werkgroep
verkeer. Onze leerlingen worden tijdens deze
donkere dagen aangemoedigd om hun fluohesje
aan te doen wanneer ze zich op de openbare weg
begeven. Hoe vaker je fluo bent, hoe meer
stickers je verdient. Aan alle volle stickerkaarten
zijn er mooie beloningen gekoppeld.
Zo goed als alle leerlingen van onze school
begeven zich reeds fluo in het verkeer. Voor zij
die nog geen fluohesje hebben, liggen er nog
enkele te wachten bij juf Nancy op het
secretariaat tegen een zeer democratische prijs.
We gaan voluit voor een fluo-school!!!

Wat gebeurt er in december?







Gelukkig 2030
Derde leerjaren op uitstap naar “Gelukkig 2030”
Op dinsdag 29 november 2016 namen we deel
aan 'Gelukkig 2030', georganiseerd door de stad




Vrijdag 2 december : Sinterklaas bezoekt
onze school
Donderdag 8 december : naar het
theater met de 2de kleuterklas
Donderdag 8 december : Kronkeldidoe
1ste leerjaar
Vrijdag 9 december : American games 5de
leerjaar
Donderdag 15 december : Infomoment
instappers (18u-19u)
Donderdag 15 december : infomoment
bosklassen (19u)
Vrijdag 23 december :
spelletjesnamiddag
Kerstvakantie van zaterdag 24 december
2016 t.e.m. zondag 8 januari 2017

