Kleuterkrant oktober 2021
Virgo Maria instituut, Terlindenhofstraat 220
Merksem

Belangrijke data oktober
29/09 zwemmen voor koala, eekhoorn, pinguïn
(oranje kleuters)
30/09 eerste activiteit kleutermenu OK:
stoeispelen

Belangrijk nieuws november
10/11 zwemmen koala, pinguïn en eekhoorn

11/11 vrijaf
12/11 brugdag vrijaf

1/10

Rollebolle voor alle 4 en 5-jarigen (3 euro)
(oranje en gele kleuters van OK en MK)

15/11 2de activiteit van het kleutermenu

5/10

Dag van de leerkracht

Herfstvakantie van 30/10 tot en met 7/11.

6/10 Vrijaf voor de kinderen
12/10 Dag van de kinderverzorgster

Uitstap Zoo

13/10 zwemmen beer, schaap, hond (oranje
kleuters)
13/10 Bodymap instappers
Start oog voor lekkers (10 weken)
19/10 Oranje kleuters gaan naar de Zoo met de
tram
20/10 Bodymap instappers
29/10 Halloween op school: Wij komen verkleed
naar school

Op 19/10 gaan alle oranje kleuters (5- jarigen) op
uitstap naar de Zoo.
Wat brengen we mee?
Boterhammen, 10 uurtje en drinkfles, alles in een
goede, stevige rugzak
Wat doen we aan?
Stapschoenen en warme regenkledij
Waar zorgen wij voor?

Rollebolle
Op vrijdag 1/10 gaan alle 4- en 5-jarigen te voet naar
de Rode Loop om daar te gaan bewegen! De kleuters
kunnen op het bewegingslandschap ‘Rollebolle’ naar
hartenlust experimenteren met allerlei aantrekkelijk
en uitnodigend spelmateriaal.
Graag sportieve kledij en gemakkelijke schoenen
aandoen!
De prijs van 3 euro komt op de volgende rekening

Een fijne, leerrijke dag!

Halloween 29 oktober
Kom als een heks of een lief spook… een dikke
pompoen of een tovenaar. Het is halloween op
school, echt waar.
Koop een zak vol met halloweensnoep, zo steun je de
Ouderraad en dat is goed.

kleutermenu
4 activiteitjes bij ons op school: prijs 10 euro (komt op
de rekening)

Oog voor lekkers
Gratis fruit voor alle kleuters gedurende 10 weken op
woensdag vanaf 13 oktober.

De stoeispelen bestaan uit spelletjes die aantonen
wat het verschil is tussen stoeien en vechten.
De kleuters gaan met elkaar stoeien, ravotten,…
m.a.w. doormiddel van leuke oefeningen gaan ze
elkaars kracht meten en grenzen aftasten.

Hoofdluizen
Hoofdluizen zijn langwerpige insecten die leven in de
hoofdharen van mensen. Ze zijn 2 tot 4mm lang en
lichtgrijs tot bruinachtig van kleur. De luizeneitjes
worden neten genoemd. Ze zien eruit als grijswitte
(parelmoer), ovale bolletjes ter grootte van een
speldenkop.
Gelukkig kunnen we er dikwijls op tijd bij zijn dankzij
de controle van de haren van alle kleuters door ons
luizenteam.
Binnenkort gaat het team weer op pad. Wilt U hier
graag bij aansluiten dan mag U dit doorgeven aan de
juf van uw kleuter of bij de directie, juf Ann.

Ouderraad
Dank je wel Ouderraad voor de grote glijbaan op de
berg!
Wij zijn superblij!
Virgomaria.or@gmail.com

Moest U zelf luizen ontdekken bij uw kindje, geef dit
dan aub zo snel mogelijk door aan de school, zo
kunnen wij de nodige brieven meegeven aan de
kleuters van de klas.

Beukennootjes, paddenstoelen, dwarrelblaadjes
rood en geel, lekkere noten en kastanjes vind je in
de herfst heel veel…zoeken maar in het bos

