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Durbuy was super!!
Dit schooljaar trokken de leerlingen van het 5de
en het 6de leerjaar naar Durbuy voor een
bosklassen die ze niet snel zullen vergeten. Het
weer was ons gunstig gezind. Onder een straal
blauwe hemel met het zonnetje in het gezicht,
konden ze genieten van een schitterend
sneeuwlandschap. Naast de natuurwandeling,
de reflectorentocht en het hoogteparcours
gingen onze leerlingen ook langlaufen. Voor
velen een nieuwe, maar superleuke ervaring!

Juf Vera in de bloemetjes
Na 32 jaar werd er met veel warmte en liefde
afscheid genomen van juf Vera!
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Ze startte in het 6 de leerjaar, stond 27 jaar in
de eerste klas en hielp de laatste 4 jaar de
juffen in de eerste graad. Met een dikke
knuffel van de leerlingen en een superluid
applaus wensten we haar een welverdiend
pensioen toe !

“Veilige schoolomgeving”
U hebt het waarschijnlijk ook gezien, de
foutgeparkeerde auto’s die het zicht van onze
fietsende leerlingen belemmeren, oversteken
op het zebrapad soms onmogelijk maken en
het doorgaand verkeer belemmeren. De
politie en de stad Mechelen werden hier reeds
verschillende malen van op de hoogte
gebracht, niet zonder resultaat. Recent werd
er een nieuw zebrapad geschilderd om het
oversteken te vergemakkelijken. Maar wij
willen als school ook niet blijven stilzitten. De
werkgroep verkeer stak de koppen bij elkaar en
bedacht de “denk aan mijn veiligheid!” -actie.
Het zijn de leerlingen die de bestuurders van
de foutgeparkeerde auto’s erop wijzen iets
verder een parkeerplaatsje te zoeken zodat
onze leerlingen de school veilig kunnen
verlaten.
Samen voor méér veiligheid !!!

Victors little big stars.
Victors Kinderraad organiseerde op 17
januari 2017 een heuse talentenshow op
school en kozen als titel: 'Victors Little Big
Stars'. Die titel was wel zeer goed gekozen,
want iedereen kon een hele namiddag lang
genieten van het TOP-talent van onze
kinderen. Er waren verschillende acts:
moppen vertellen, dansen, turnen, een
clown-act... De hele show werd
gepresenteerd door onze 3 kinderraadsleden uit het zesde leerjaar: Ouadie,
Rania en Talha. Het was fantastisch!
Nogmaals dikke bravo voor al onze kleine,
grote sterren op het podium!!!

Er zit meer in een liedje dan je denkt...
En dat dachten wij, kinderen en juffen van het
eerste leerjaar ook. We haalden onze instrumenten
boven en oefenden erop los.
Donderdag was het dan zover en trokken we met
z’n allen naar een echte muziekstudio. Jan, de papa
van Eliza (1B), leerde ons de kneepjes van het vak.
Na enkele oefensessies waren we er klaar voor. We
zongen als de beste en Jan zag dat het goed was.
Vanuit de montagestudio werden we bekeken door
andere klasgenootjes en ook zij hoorden hoe goed
het klonk. Hier en daar werd er nog wat aan
gewerkt (wat ook bij echte artiesten het geval is )
Het resultaat mag er zijn: een cd met een zelf
ingezongen liedje, daar droomt toch iedereen
van…
Dank je wel Jan voor deze muzikale belevenis!
De kinderen en juffen van het eerste leerjaar.

Met het derde leerjaar op glad ijs.
Op maandag 23 januari zijn de kinderen van
het derde leerjaar gaan schaatsen. Het was
voor vele kinderen de eerste keer dat ze op
het ijs stonden. Spannend... Een beetje
voorzichtig, met af en toe een uitschuivertje,
waagden de kinderen zich toch op het gladde
ijs. Sommigen konden het al heel snel en
gingen hun klasgenootjes helpen. Het was een
super leuke voormiddag. Ons partijtje
schaatsplezier is zeker voor herhaling vatbaar!

Wist je dat…
... het nieuwe wifinetwerk op onze school het supersnel
doet.
… de kleuters nu ook aan de slag kunnen met echte Ipads.
… Sommige kippen geleerd hebben hun eitjes in het
kippenhok te leggen.
… juf Gwenny de trotse mama is van een gezonde jongen.
… juf Marleen ook dit jaar weer zorgde voor warme oortjes
bij de bosklassers.

Wat gebeurt er in februari ?













vrijdag 3 februari : L1 bezoek aan het
muziekinstrumentenmuseum
maandag 6 februari : L6 naar de snuffeldagen van
Busleydenatheneum
woensdag 8 februari : pedagogische studiedag
zaterdag 11 februari : Victors Valentijns Quiz
dinsdag 14 februari : infomoment overgang L6 – sec.
ond. 14u30
donderdag 16 februari : schoolfotograaf
donderdag 16 februari : infomoment
dinsdag 21 februari : ouderavond kleuterschool
woensdag 22 februari : onderwijsbeurs in Technopolis
donderdag 23 februari : eventueel ouderavond
kleuterschool deel 2
vrijdag 24 februari : CARNAVAL
van maandag 27 februari t.e.m. zondag 5 maart :
krokusvakantie

