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Strapdag 2016
Octopusplan viert dit jaar de 10de editie van de
strapdag en ook dit jaar doen we mee.
We werken een hele dag rond veiligheid in het
verkeer. De dag start met een toneel, gebracht door
leerkrachten.

oktober 2016
www.victorvdw.be
regels, mag met de foto in de nieuwsbrief.
De winnende groep voor evacuatie zonder gordel is
het tweede leerjaar!

Dan komt het oefenen in de praktijk aan bod, begeleid
door leerkrachten en enkele helpende handen van
Victors Vrienden.
Alle klassen mogen op bezoek in een donkere kamer.
Doel is om er te werken rond zichtbaarheid in het
verkeer. De fluobandjes die ze krijgen en de
spectaculaire fietsverlichting van meester Jochen zijn
goed te zien met een beetje licht. Zonder fluo en
fietsverlichting ben je niet zichtbaar op donkere
dagen! Voor de kinderen van de lagere school volgt er
een informatief filmpje rond het thema. De kleuters
knutselen fluo-vlaggetjes.

De winnende groep voor evacuatie met gordel is het
zesde leerjaar! Zij deden het in 1 seconde per leerling
en geraakten totaal niet in paniek. Proficiat!

De kleuters leren de onderdelen van de fiets beter
kennen door ze te wassen in onze fietswash. Het
stuur, het zadel, de wielen,... Klieder, klieder, klad, we
worden maar een klein beetje nat. Daarna stappen ze
op de gepoetste fiets om te oefenen. Dat kan
vandaag, want de lieve buren hebben hun auto's
verplaatst en de stad heeft de straat afgesloten voor
verkeer.
De leerlingen van de lagere school oefenen om snel
en veilig een bus te verlaten. De tweede en derde
graad oefen met gordel, de eerste graad zonder. Met
dank aan busbestuurder Bruno voor de goede
begeleiding en de nuttige tips!
De kinderen mogen eerst gewoon uitstappen, zonder
extra informatie. Dat levert wel wat getrek en geduw
op. Voor de tweede evacuatie krijgen de leerlingen
aangeleerd hoe het sneller en veiliger kan. Ze
stappen al heel wat ordelijker uit, behalve als de
bestuurder : 'De bus staat in brand roept', in plaats
van : ‘Start!’ De derde evacuatie gaat meestal al vlot,
voor de meeste groepen van 40 leerlingen lukt het in
één minuut of een beetje minder.
We leerden dat het vlotter gaat als je in de juiste
volgorde uitstapt en je haast zonder te dringen of te
duwen. Paniek is een slechte raad. We gaan dit dus
nog vaak in de klas oefenen en passen dit toe
wanneer we met de bus op uitstap gaan.
We hadden het niet verteld, maar de groep die de
beste bus evacuatie deed, snel en goed volgens de

De dag wordt afgesloten met het zingen van het
straplied op de speelplaats. Wat klinkt dat goed!
Victors vrienden.

Victor zoekt nieuwe Vrienden…
Victors Vrienden is een groep enthousiaste ouders die
in samenwerking met het Victorteam jaarlijks enkele
activiteiten organiseert.
Truffels verkopen, een
kerstmarkt opbouwen, ondersteuning bieden tijdens
schoolse activiteiten,… We kunnen het allemaal. Met
de opbrengst van onze activiteiten steunen we de
school met de aankoop van extra materiaal of een
extraatje tijdens bos- of zeeklassen. We zijn op zoek
naar nog meer ouders om de Vriendenkring te
vergroten… Wil je ook een handje toesteken? Spreek

dan gerust één van de leerkrachten aan. Onze eerstvolgende activiteit is de klusdag van zaterdag 19
november.

Miks en Maks op bezoek.
Op een morgen kwamen we de klas binnen en daar
zaten ze: Miks en Maks. Ze zaten er maar stilletjes bij
onze vriendjes, dat kwam natuurlijk omdat het dag
was. Miks & Maks spelen ’s nachts en slapen
overdag, het zijn nachtdieren.

Nieuwe borden.
Sinds deze week gaan ook de leerlingen en
leerkrachten van het eerste leerjaar digitaal. De juffen
hebben er een didactisch middel bij- gekregen om de
lessen te ondersteunen. In de drie eerste leerjaren
hangen er nagelnieuwe digitale borden tegen de
muur. Je kan ze het best vergelijken met een
reuzetablet.
Voortaan zullen foto’s en filmpjes
gemakkelijker te tonen zijn aan de leerlingen. Via de
bordboeken van de verschillende methodes zien de
leerlingen een afdruk van hun werkschrift op het bord.
Handig toch die nieuwe borden…

Ren je rot…

Dat Miks & Maks muizen zijn, dat hadden we snel
gezien. We zijn samen met onze juf op zoek gegaan
naar muizenweetjes. Boeken uit de Bib werden van
voor naar achter helemaal uitgeplozen, filmpjes
werden opgezocht op het internet, er werden
muizennesten geknutseld.
En wat we nog niet wisten heeft Marjet onze gids in
het Vrijbroekpark verteld.
Door leuke spelletjes zijn we nog
heel wat te weten gekomen over
muizen. We zijn nu échte
muizen-kenners. Miks & Maks…
Die zijn vertrokken om elders
een nieuw nestje uit te bouwen.
Piepende groeten, de kinderen
uit 1B.

Tok, tok, tokker de tok
Wat is het fijn in Victors kippenhok!
Deze week was het de beurt
aan de kikkerklas om de
kippen te verwennen. Elke
dag mochten drie kleuters in
het kippenhok om de kippen
vers water en lekkere granen
te geven. Wat was dat leuk!

Woensdag 28 september namen er heel wat
leerlingen van onze school deel aan de
scholenveldloop in de Nekker. Er werd gerend dat
het een lieve lust was. Een dikke proficiat aan alle
sportievelingen!!! Twee van onze leerlingen gingen
met de gouden medaille naar huis. Knap gedaan
Sofia en Selasi 

Een dikke merci aan alle ouders en leerkrachten die
mee kwamen supporteren !!
Sportieve groeten vanwege de werkgroep sport.

Wat gebeurt er in oktober?












maandag 3 oktober  met de zonnetjes naar
het theater
woensdag 5 oktober  dag van de leerkracht
woensdag 5 oktober  Saved by the bell
vrijdag 14 oktober  pedagogisch studiedag
maandag 17 oktober : theater Zuidervis op
school  kleuters + 1ste graad
dinsdag 18 oktober : theater Zuidervis op
school  2de en 3de graad
woensdag 20 oktober  herfstwandeling 2de
leerjaar
van maandag 24 oktober t.e.m. vrijdag 28
oktober  projectweek rond afval
dinsdag 25 oktober  hercontrole fietsen
donderdag 27 oktober  infomoment
instappers
van maandag 31 oktober t.e.m. vrijdag 4
november  herfstvakantie

