Kleuterkrant december 2021
Virgo Maria instituut, Terlindenhofstraat 220
Merksem

Belangrijke data december

Belangrijk

januari

28/11 Start van de advent: het eerste kaarsje brandt

25/01 start aanmelding broers en zussen

1/12

10/02 einde voorrang broers

en zussen

12/01 kijkmoment voor de

nieuwe kleuters

Body-map-moment voor de nieuwe kleuters
(8.45u-9.45u)

2/12

Bezoek van MK aan de spiekpietjes met de
bus

6/12

Sintcadeautjes op school

8/12

zwemmen voor koala, pinguïn, eekhoorn
oranje kleuters (= wijziging door wegvallen 2
vorige beurten) + vriendjesdag voor gele
kleuters

19/01 zwemmen voor
(oranje kleuters)

koala, pinguïn, eekhoorn

28/01 vrijaf, facultatieve verlofdag

15/12 body-map + kijkmoment voor onze nieuwe
kleutertjes

Kerstvakantie van vrijdag 24/12 om 12.10u
tot en met 9 januari 2022
Nieuwjaarsbrieven
De maand December is begonnen… 2022 lonkt al een
beetje. Dus… stilaan de hoogste tijd om
voorbereidingen te treffen rond de nieuwjaarsbrieven!
De school schenkt 1 brief voor mama en papa en deze
wordt door uw kleuter versierd. Indien U meerdere
brieven wenst kan U deze aankopen. De brief in bijlage
bevat een link om de aantallen die U nodig heeft in te
vullen. Als dit niet lukt steek dan gerust een briefje in
de boekentas met naam en aantal.

Kerstvakantie van 27/12 tot en met 09/01

Sinterklaas kapoentje…
JK: Op vrijdag 3/12 brengen wij onze schoen mee met
een wortel en/of een klontje suiker en/of iets lekkers
voor Sint en/of Piet.
OK: Op vrijdag 3/12 zetten wij onze turnpantoffel in
de klas. Wij mogen iets meebrengen voor het paard,
de Sint of Zwarte Piet.

De spiekpietjes
De kleuters uit de nijltjes- en de uiltjesklas gaan op
2/12 met de bus naar de Arenbergschouwburg om
naar een fijne voorstelling te kijken van de
spiekpietjes.

Nieuwtjes ouderraad
Wist je dat…
De ouderraad de Sint een handje toesteekt bij het
vullen van de zakjes vol lekkers?

Deze uitstap kost 14 euro en komt op de volgende
schoolrekening

Rokers aan de schoolpoort
Mogen wij vragen om bij het afzetten van uw
kindje niet bij de schoolpoort te blijven staan om
te praten en/of te roken.
Wij willen graag dat alle kinderen en ouders in een
veilige omgeving naar school kunnen komen.

Ziekenfonds
Als onze kinderen op uitstap gaan kan u bij het
ziekenfonds een terugbetaling krijgen.
In bijlage vindt U de nodige documenten.
U vult dit document zelf volledig in en dan zorgen
wij voor de stempel van de school.

BRRRRR….
Als het buiten koud is, verwachten we alle
kinderen op school, voorzien van warme kledij,
want wij spelen elke dag even buiten! (dikke trui,
warme jas, dikke kousen en waterdichte
schoenen!) Ook een muts, sjaal en
handschoenen, voorzien van een naam!

De directie en de kleuterjuffen
van Virgo Maria wensen U een
warme kerst en een mooi
eindejaar!

