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.
Zowel vrijdag 1 september als maandag 4
september ontvingen we de leerlingen langs de
rode loper. Er werden goede voornemens
gemaakt en geklonken op het nieuwe
schooljaar. Daarna verkenden de leerlingen
samen met de nieuwe juf of meester het klasje.
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www.victorvdw.be

… ook juf Ina in blijde verwachting is.
… juf Nancy van het secretariaat u voortaan te
woord staat met raad van achter haar gloednieuwe
balie.
… we voortaan niet meer spreken over zorgjuffen
en zorgmeesters maar over plusjuffen en
plusmeesters.
… juf Elke die tot voorkort in het 5de leerjaar les gaf,
voortaan plusjuf is.
… juf Brenda de klastitularis is van het 5de leerjaar A
… juf Sofie Geens de klasleerkracht is van ons
gloednieuw 6de leerjaar.

Nieuwe borden in het 5de en 6de
leerjaar.

Wist je dat…
… de derde kleuterklassen verhuisd zijn naar het
gelijkvloers.
… de derde graad de ganse eerste verdieping benut.
… onze nieuwe derde kleuterklas van juf Tatiana de
naam “Dinoklas” kreeg.
… juf Inge, de turnjuf van de kleutertjes, de fiere
mama is van de prachtige Letha.
… juf Elise haar vervangt tijdens haar afwezigheid.
… juf Sofie van L2B de fiere mama is van een flinke
zoon Bauke genaamd.
… juf Leen haar vervangt tijdens haar afwezigheid.
… juf Nathalie een kindje verwacht.
… juf Gwenny haar vervangt tijdens haar
afwezigheid.

Er stond de leerlingen van L5A en L6B een grote
verrassing te wachten toen ze voor het eerst de
klas betraden. Krijtborden zijn al lang verleden
tijd. Voortaan werken ze met een
hoogtechnologisch bord. Denk aan een tablet,
maar dan ongeveer 40 keer zo groot. Ook een
hele uitdaging voor de juffen die ermee aan het
werk gaan.

Schoolkalender(onder voorbehoud)
September
1 – start van het nieuwe schooljaar
5 – infoavond lagere school – 19u
8 – L1 : Victor en zijn goedgevoel machine (theater)
22 – strapdag
27 – scholenveldloop lagere school (de Nekker)
Oktober
3 – fietscontrole
5 – dag van de leerkracht / Saved by the bell
6 – L3 theater (cultureel centrum)
9 – theater Zuidervis op school (L3-L4-L5-L6)
10 – theater Zuidervis op school (kleuters + L1-L2)
13 – pedagogische studiedag
20 – hercontrole fietsen
23 – K2 bezoek aan Tivolipark
24 – infomoment instappertjes – 18u
Herfstvakantie van ma 30/10 t.e.m. zo 5/11
November
6 – start fluoactie
9 – ouderavond lager school + K3
9 – start truffelverkoop
24 – stop truffelverkoop
December
1 – K2 theater De Maan
6 – bezoek van de Sint
19 – infomoment instappertjes – 18u
22 – kerstmarkt
Kerstvakantie van ma 25/12 t.e.m. zo 7/1
Januari
25 – ouderavond lagere school
29 – zonnetjesklas naar het theater
Februari
2 – valentijnsquiz
6 – infomoment instappertjes – 18u
9 – carnaval
Krokusvakantie van ma 12/2 t.e.m. zo 18/2
19 – L4 theater De Maan
20 – ouderavond kleuterschool
22 – schoolfotograaf
23 – stop fluoactie
Maart
7 – pedagogische studiedag
9 – K1 theater
9 – nationale pyjamadag (BEDNET)
12 t.e.m.16 – kinderboerderij op school
19 t.e.m.23 – verkeersweek lagere school
24 – Victors rommelmarkt

27 – infomoment instappertjes – 18u
28 t.e.m.30 – zeeklassen L5 + L6
29 – K3 theater De Maan
April
Paasvakantie van ma 2/4 t.e.m. zo 15/4
20 – rapport 3
30 – facultatieve verlofdag
Mei
1 – dag van de arbeid (vrijaf)
2 – facultatieve verlofdag
5 – schoolfeest
7 – K3 Planckendael
8 – infomoment instappertjes – 18
9 – facultatieve verlofdag
10 – hemelvaartsdag (vrijaf)
21 – pinkstermaandag (vrijaf)
22 t.e.m.25 – verkeersweek kleuterschool
28 – K3 Tivolipark
Juni
7 – zonnetjesklas bezoekt Tivolipark
14 – K2 theater
19 – ouderavond kleuterschool
25 – L4 blotevoetenpad
26 – ouderavond lagere school
27 – L6 diploma-uitreiking + receptie
28 – K3 diploma-uitreiking
28 – L6 pennenzakkenrock
29 – lessen eindigen om 12u05

Een laatste nieuwsbrief.
Met deze nieuwsbrief kondigen wij ook het
einde van de publicatie van onze papieren
nieuwsbrieven aan. Reeds verschillende jaren
kunnen jullie het reilen en zeilen van jullie
bengels volgen op de schoolwebsite. Nu er
sinds vorig schooljaar ook onze facebookpagina
is bijgekomen, verkiezen wij voortaan jullie
digitaal te briefen over de avonturen van de
Victor Van de Walle school.
Deze beslissing komt ook de natuur ten goede.
Elk schooljaar sparen we hiermee om en bij de
2500 vellen papier uit. 

