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De Sint op bezoek !
Ook dit schooljaar brachten Sint en Piet een
bezoek aan onze school. Slecht weer vandaag,
het paard van de Sint, was op stal gebleven. De
Sint gaf dit jaar de voorkeur aan een sportieve
wagen.

Ook de peutertjes van Victorientje kregen een
bezoekje van Sint en Piet. Vol verwachting
keken ze met grote ogen wat Piet uit de zak
toverde.

Victors Vrolijke kerstboom
In het grote boek van de Sint stond te lezen dat
er dit jaar alleen maar brave “kindertjes” op
school zijn.

Sint en Piet waren niet met lege handen
gekomen. Naast lekkere speculaas en een
gezond mandarijntje, kregen de kinderen ook
leuke en leerrijke geschenkjes. In de lagere
school zaten er o.a. gezelschaps-spelletjes en
leesboeken in de zak. Voor de kleutertjes
hadden Sint en Piet nieuw speelgoed
meegebracht.

U hebt het waarschijnlijk al opgemerkt maar ook
dit schooljaar werd er een grote kerstboom op
onze speelplaats gezet.

Het waren de kleutertjes die deze kerstboom
mochten versieren en dat deden ze met stijl. Het
resultaat mag er zijn!!! Laat de feestdagen nu
maar komen, wij zijn er klaar voor.

American Games

Klaasje Sinterklaasje.

Baseball, Kin-ball, hockey, American football,
rugby... Onze vijfdeklassers kennen er nu alles
van, want op vrijdag 9 december 2016 namen
ze deel aan de 'American Games' in de Nekker.
Dat is een bewegingslandschap, jaarlijks
georganiseerd door SVS. Ze beleefden er een
TOP-tijd!

Om de kleuters en de leerlingen van de
eerste graad voor te bereiden op de komst
van Sint en Piet brachten enkele juffen een
toneelstuk waarin Klaasje Sinterklaasje de
echte Sint mocht helpen bij het bezorgen
van de pakjes. De zware taak bleek echter
enkel weg gelegd voor de echte Sint. Zowel
de leerlingen als de juffen genoten er
zichtbaar van.

Met de 1ste graad op glad ijs.
Op maandag 19 december gingen de kinderen
van het 1ste en 2de leerjaar SCHAATSEN.
Voorzien van mutsen, sjaals, warme jassen en
heel wat handschoenen vertrokken we met de
bus richting schaatsbaan in Mechelen. Het was
een overweldigend succes. Bij de start ging
iedereen wel eens onderuit. Soms lagen er wel
meer kids op het ijs dan dat er recht stonden.
Maar dat kon de pret niet bederven. Vol
enthousiasme kropen ze recht, hielpen ze elkaar
en lachten ze kleine pijntjes weg. Enkele uurtjes
later keerden we met de bus terug naar school.
Een dagje om nooit te vergeten!

Wat gebeurt er in januari 2017?








Maandag 9 en dinsdag 10 januari :
fluoactie van Victors Vrienden
Woensdag 18 januari t.e.m. vrijdag
20 januari 2017 : op bosklassen met
het 5de en het 6de leerjaar
Maandag 23 januari :
bewegingsjungle 3de leerjaar
Donderdag 26 januari : ouderavond
lagere school
Donderdag 26 januari : infomoment
instappers (18u)
Maandag 30 januari : medisch
onderzoek 3de leerjaar

Zaterdag 11 februari 20 u :
12de Valentijnsquiz van Victors
Vrienden !
NIET VERGETEN !!! OOK
NA DE KERSTVAKANTIE
HOUDEN WIJ VAN
FLUO…

