
2/12 Bezoek van MK aan de Spiekpietjes 

6/12 De Sint komt op bezoek 

Kerstvakantie van 27/12 tot en met 9/1 

Belangrijk nieuws december 

Lap ik kan het 

 

 

  

   

Herfstvakantie van 30/10 tot en met 7/11  

08/11  Welkom nieuwe kleuters! 

            Start Fluo- actie (tot 25 februari) 

09/11  Startmoment fluo- actie, kom zeker in FLUO    

naar school! 

10/11 zwemmen voor hond, beer en schaap 

11/11 vrijaf feestdag 

12/11 brugdag vrijaf 
15/11 “lap ik kan het” kleutermenu voor alle 4- en 5- 

jarigen 

22/11 start Koala 

24/11 zwemmen voor Koala, pinguïn en eekhoorn 

28/11 Start van de Advent, het eerste kaarsje brandt 

29/11 kleurenvlinder 

01/12 kijkmoment nieuwe instappers januari 

Belangrijke data november 

 Kleuterkrant november 2021 
  Virgo Maria instituut, Terlindenhofstraat 220 

Merksem 

 

 

Klasbord 

Belangrijke info kan ook langs deze weg komen, 

dus zeker af en toe kijken!!! 

Op speelse wijze wordt er aan de kinderen getoond, 

om ook wanneer het moeilijk gaat vol te houden! 

Wanneer je graag iets wil, kan je het gaan oefenen en 

dan lukt het wel! Zeg niet te snel: “ik kan dat niet!” 

Samen met Serioso en Curioso gaan we lachen, 

muziek maken en leren toveren! Het begint als een 

gewone dag waarin we meegenomen worden in de 

fantasie van deze twee grapjassen. 

Creativiteit begint bij verbeelding! 

Grootoudersfeest 

We hadden een fijn grootoudersfeest gepland in 

november maar stellen dit nog even uit tot de 

coronacijfers terug de goede richting uitgaan… 

We houden U op de hoogte! 



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeersnieuws (zie brief bijlage) 

 

 

 

Van maandag 8 november 2021 tot en met vrijdag 25 

februari 2022 loopt onze FLUO-actie. 

Op dinsdag 9 november 2021 organiseren we een 

fluo-dag op school. Iedereen mag dan zo 

fluorescerend mogelijk naar school komen! Van kop 

tot teen mogen ze die dag fluoresceren/ reflecteren of 

lichtgeven! Er zullen die dag ook leuke fluo-klasfoto’s 

getrokken worden, te bekijken op de verkeersblog. 

Gedurende het verdere verloop van de fluo-actie is 

het de bedoeling dat de kinderen een fluo-hesje 

dragen in het verkeer tijdens de donkere dagen. 

Alvast bedankt om mee te werken aan de veiligheid 

van uw kinderen! De kleuters krijgen na de 

herfstvakantie weer allemaal een spaarkaart in de 

klas. Ze kunnen stickers verdienen om op hun 

spaarkaart te kleven door hun fluo-vest flink te dragen 

of hun helm op te zetten wanneer ze met de fiets naar 

school komen. Met deze spaarkaart kunnen ze leuke 

beloningen verdienen zoals gratis toegang tot ZOO 

Antwerpen of Planckendael. 

We blijven volgende coronaregels verder hanteren: 

• Hygiene: handen wassen bij het binnenkomen 

in de klas, toiletbezoek of eetmomenten 

• Warme trui meebrengen/ aandoen omdat de 

ramen en deuren openstaan voor een goede 

verluchting. 

• Alle ouders/ bezoekers dragen een 

mondmasker als ze het schooldomein 

betreden. 

Coronaregels 

Herfstvakantie 

Wie graag met andere kinderen wil spelen in de 

vakantie kan ofwel op school terecht via 

speelpleinwerking (Koraal): “Timboektoe”  

Nieuwdreef (pad naast CC Merksem, kleuterschool 

Virgo Maria), 2170 Merksem. 

Enkel bereikbaar tijdens de openingsperiodes: 

03/380.06.91 speelplein.timboektoe@koraal.be 

Voor vragen buiten de openingsperiodes: 

03/232.97.72 info@koraal.be 

En/of het “speelkasteel”, in Bouckenborghpark via 

het district 

Bredabaan 555, 2170 Antwerpen 

Telefoon: 03/646.76.00 

Foto’s 

Foto’s bekijken en bestellen doet u via 

www.fotokoch.be 

Tikke, tikke, tik tik…. Tikke, tikke, tak 

Dikke, dikke druppels op mijn regenpak 

Plonzen, plenzen in een plas 

Spetters, spatters op mijn jas 

Stampen, stampen, plons, plens, plas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geniet van de herfstvakantie! 
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