Victorkes Nieuwsbrief
GO! Victor Van de Walle
Brusselsesteenweg 168

Een nieuwe start!
De grote vakantie is achter de rug en de start van
het nieuwe schooljaar is een feit. Laat ik alvast
beginnen met al onze leerlingen een super leuk
schooljaar toe te wensen in onze school.

september 2016
www.victorvdw.be
Onze school werd uitgeroepen tot compostschool
en daar mogen we héél trots op zijn. Een dikke
proficiat aan de Victoriaantjes en de juffen van
het compostteam!

Een nieuw gezicht.
Ik ben Juf Gertie en zal vanaf dit schooljaar Juf
Daniëlle vervangen als zorgcoördinator. Ik zal me
even snel voorstellen.
Ik ben 33 jaar en trotse mama van een zoontje
Mathis. Zelf heb ik hier ook nog school gelopen
en heb er veel mooie herinneringen aan
overgehouden. Ik vind het dan ook leuk om hier
na zoveel jaar terug te zijn.
Langs deze weg wil ik ook aan iedereen laten
weten dat mijn deur altijd voor jullie zal
openstaan. Jullie kunnen dus steeds bij mij
terecht met jullie kleine en grote zorgen.

Compostschool 2015-2016.
Hip hip hoera… Goed gedaan jongens en meisjes.
We composteerden er het voorbije schooljaar op
los en niet zonder resultaat.

Wist je al dat…


er een nieuw speelhoekje is op
speelplaats 2 waar naar hartenlust kan
gebasket worden…



de afvalcontainers op speelplaats twee
een mooi huisje kregen…



op speelplaats 1 leuk en leerrijk kan
gespeeld worden op de nieuwe
grondschilderingen…
















er vijf nieuwe bewoners wonen in onze
splinternieuwe kippenren…


















de leerlingen van onze school dagelijks
zullen instaan voor het voederen van de
kippen en wekelijks voor het kuisen van
het kippenhok…







Wat gebeurt er in het nieuwe



schooljaar?



Donderdag 1 september : start van het nieuwe
schooljaar
Dinsdag 6 september : infoavond 2de en 3de
kleuterklassen om 19u
Donderdag 8 september : infoavond lagere
school om 19u
Donderdag 15 september : fietscontroles
Vrijdag 16 september : strapdag
Vrijdag 30 september : theater op school 1ste
leerjaar – “Victor en zijn goedgevoel machine”
Maandag 3 oktober : met de zonnetjesklas naar
het Theater
Vrijdag 14 oktober : vrijaf wegens pedagogisch
studiedag













Maandag 17 oktober : theater Zuidervis op
school - kleuters + 1ste graad
Dinsdag 18 oktober : theater Zuidervis op school
2de + 3de graad
Dinsdag 25 oktober : hercontrole fietsen
Donderdag 27 oktober : infomoment instappers
18u
Herfstvakantie van maandag 31 oktober tot en
met vrijdag 4 november
Maandag 7 november : start fluoactie
Donderdag 10 november : ouderavond lager + K3
Vrijdag 11 november : wapenstilstand (vrijaf)
Vrijdag 2 december : Sint
Donderdag 8 december : met de 2de kleuterklas
naar het theater
Donderdag 15 december : infomoment
instappers 18u
Kerstvakantie van 26 december tot en met 6
januari
23, 24 en 25 januari : bosklassen 5de en 6de
leerjaar
Donderdag 26 januari : ouderavond lager
Maandag 6 januari : snuffeldagen Busleyden
atheneum 6de leerjaar
Woensdag 8 februari : vrijaf wegens pedagogisch
studiedag
Dinsdag 14 februari : Infomoment overgang L6 –
secundair onderwijs 10u30
Donderdag 16 februari : schoolfotograaf
Donderdag 16 februari : infomoment instappers
18u
Dinsdag 21 februari : oudercontact kleuters
Vrijdag 24 februari : carnaval + einde fluoactie
Krokusvakantie van 27 februari tot en met 3
maart
Van maandag 6 maart tot vrijdag 10 maart :
Victors verkeersweek
Donderdag 30 maart : infomoment instappers
18u
Paasvakantie van 3 april tot en met 17 april
Vrijdag 21 april : rapport 3
Maandag 1 mei : feest van de arbeid (vrijaf)
Zaterdag 13 mei : schoolfeest kleuter en lager
Donderdag 18 mei : infomoment instappers 18u
Woensdag 24 mei : vrijaf wegens facultatieve
verlofdag
Donderdag 25 mei : Hemelvaartsdag (vrijaf)
Vrijdag 26 mei : brugdag (vrijaf)
Dinsdag 6 en woensdag 7 juni : vrijaf wegens
facultatieve verlofdag
Dinsdag 27 juni : ouderavond lager + kleuter
Vrijdag 30 juni : lessen eindigen om 12u05

