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Koekjes bakken op woensdagnamiddag
Vandaag (woensdag 5 oktober) kregen de
kinderen van de naschoolse opvang de kans om
lekkere zandkoekjes te bakken. Ze vonden het
heerlijk om hun handen vuil te maken tijdens het
kneden van het koekjesdeeg. Nadien konden ze
er lekker van smullen!

Theater Zuidervis op onze school…
Theater Zuidervis brengt hartverwarmend en
ontwapenend toneel voor kinderen.
Sociaal-kritisch en begrijpbaar voor een ruim
publiek. Gekleurd met eigentijdse muziek en
originele liedjesteksten. Met een hoge dosis
interactiviteit waarbij de acteurs subtiel
inspelen op het publiek. Zowel de kleuters als
de leerlingen van de lagere school genoten
van een voorstelling aangepast aan hun
leeftijd.

Victors kinderraad.
Na enkele weken voorbereiden was het op
donderdag 20 oktober eindelijk zover: de
burgemeesterverkiezing van het zesde leerjaar.
De speelplaats hing vol met knappe affiches die
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de zesdeklassers ontworpen hadden. In de
eetzaal presenteerden de vier kandidaten hun
leuke ideeën met een digitale presentatie. Aan
het applaus te horen, deden ze dit fantastisch!

Nadien konden de kinderen van het derde,
vierde en vijfde leerjaar in de klas stemmen op
hun favoriete kandidaat. Na een spannende
telling werd Rania uitgeroepen tot onze nieuwe
kinderburgemeester. Talha en Ouadie eindigden
verdienstelijk op de tweede en derde plaats. Op
dinsdag 8 november kwam de kinderraad al voor
de eerste keer samen. Met een hapje en een
drankje vierden we de start van een leuke
samenwerking. Het belooft een jaar vol goede
ideeën en leuke voorstellen te worden! We
houden u hier zeker van op de hoogte via onze
nieuwsbrief. Hieronder vindt u nog even de
democratisch verkozen kinderraadsleden per
klas.
- 3A: Angel en Kawthar
- 3B: Hasan en Nassima
- 4A: Maria en Dina (reserve Liezelot)
- 4B: Ayman en Yasmina (reserve Saifu-Dien)
- 5A: Ayman en Romaissa (reserve Joran)
- 5B: Nisrien en Sanae (reserve Joumana)
- 6A: Talha en Ouadie (reserve Abdellah)

Project afval.

Groetjes van de kleine wetenschappers.

De laatste week voor de herfstvakantie stond
alles in het teken van afval. We leerden afval
sorteren, er werd geknutseld met afval, er werd
een afvallied gezongen en we ontwierpen
afvalposters. Deze posters zien jullie zeer
binnenkort prijken op al onze afvalbakken.

De compostmeester op bezoek.

5 oktober – dag van de leerkracht
Op woensdag 5 oktober begon onze werkdag
nog leuker dan gewoonlijk, want onze
leraarskamer was feestelijk versierd en volgeplakt
met kleurrijke post-its… Daarop stonden lieve
berichtjes van ouders, gericht aan het hele team.

Tijdens de afvalweek kreeg het 2de leerjaar twee
compostmeesters op bezoek. Frans en Chris
hebben heel veel verteld over het composteren.
De kinderen waren heel aandachtig en mochten
zelf het compost zeven. Daardoor zagen ze heel
veel compostdiertjes : wormen, duizendpoten,
pissebedden… noem maar op! Ze zagen ook
nog veel fruitstickertjes, die ze er dan ook
uithaalden. Heel interessant was ook dat ze
samen met de compostmeesters een nieuw
compostvat mochten opstarten. Zo is er weer
plaats om het GFT weg te gooien! Hopelijk
hebben jullie thuis ook een compostvat!

Maar ook tijdens de pauze hadden ze nog een
verrassing voor ons in petto: een heus buffet vol
lekkernijen! Ook door onze directeur werden we
in de bloemetjes gezet op die speciale dag,
want van hem kregen we heerlijke pralines
cadeau. Bedankt voor al die toffe attenties. We
hebben echt genoten van die blijk van
appreciatie!
Het Victor-team

Oktobermaand techniekmaand !
In oktober ontpopten onze eerstejaars zich tot
ware wetenschappers en ingenieurs. Er werd
volop aan techniek gedaan. Met behulp van
een deegrol werden afdrukken in klei gemaakt.
Spijkers werden door hamers met veel kracht én
de nodige ‘au’s’ en ‘aa’s’ in het hout geklopt.
Nadien werd er met elastiekjes volgens patronen
geëxperimenteerd zodat het resultaat een
prachtig spinnenweb werd. Als afsluiter hebben
we kastanjesoep gemaakt. Daarbij hebben we
gebruik gemaakt van een vijzel om de kastanjes
te pletten. Tenslotte mochten we onze soep
mixen met een echte staafmixer! En ja hoor, we
kunnen nog steeds rekenen op onze 10 vingers.
We kijken al volop uit naar wat november ons zal
brengen (leren).

Wat gebeurt er in november?













maandag 7 november  start fluoactie
maandag 7 november  start truffel-, marsepeinen studentenhaververkoop
donderdag 10 november  ouderavond lagere
school + 3de kleuterklas
vrijdag 11 november  Wapenstilstand
donderdag 17 november  L3 Djapo in de klas
vrijdag 18 november  herfstwandeling L3
vrijdag 18 november  workshop
speelplaatsspelletjes lagere school
zaterdag 19 november  Victors klusdag
maandag 21 november  labeluitreiking
kinderrechtenschool te Gent (derde graad)
maandag 28 november  medisch onderzoek CLB
L5A
dinsdag 29 november  L3 kinderrechten dag
2030
dinsdag 29 november  L1ABC bezoekt Sintstad

