
ar je gebruikersnaam en wachtwoord 
e stappen op het scherm. Ingeven van 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/01 body map moment instappers 14 januari 

Bib voor Koala en eekhoorn 

19/01 zwemmen voor beer, schaap en hond 

25/01 start aanmelden broers en zussen tot en met 

10/02 

Naar de website https://meldjeaan.antwerpen.be 

1) Geef bovenaan enkele persoonlijke gegevens op: 
bewa 

2) Volg d 
gegevens van: 

a. de ouder (stap 1); 
b. het kind (stap 2); 
c. vragen over ind / kind (stap 3); 
d. minimaal 5 schoolkeuzes opgeven (stap 4); 
e. bevestigen van de aanmelding (stap 5). 

Ouders die hulp nodig hebben/ wensen, kunnen terecht bij 

de helpdesk aanmelden van de stad (gratis per telefoon of 

e-mail), alsook bij de aanmeldpunten en de school. 

26/01 body map moment instappers 

28/01 vrijaf 

31/01 bib voor hond en pinguïn 
 

In bijlage vindt U een boekje dat bij de leeftijd 

van uw kleuter hoort. Er staan spelletjes en tips 

in om vb. op een regenachtige dag in de vakantie 

samen met uw kindje te bekijken. 

10/02 einde aanmelden broers en zussen 

14/02 Vrijaf pedagogische studiedag 

15/02 kijkdag 
 

Mogen wij vriendelijk vragen om uw kleuter alle 

dagen op tijd naar school te brengen, aub? 

We sluiten de poort om 8u30! 

We merken dat dit de voorbije periode moeilijk 

ging en willen benadrukken dat dit de werking van 

onze school verstoort. 

Er worden nu extra leerkrachten ingezet op de 

speelplaats . 

En dat is jammer, want deze juffen kunnen hun tijd 

veel nuttiger besteden aan het begeleiden van 

kinderen in de klas. 

Ook voor de kleuters zelf is het veel aangenamer 

dat ze de dag samen starten met alle andere 

vriendjes van de klas. 

 

Wij wensen jullie een warme kerst en een fijn 2022 
https://youtu.be/Ot3ALfiGc2c  

 

   
 Virgo Maria instituut, Terlindenhofstraat 220  

  

10/01 Welkom nieuwe kleuters 02/02 zwemmen voor eekhoorn, koala en pinguïn 

 

 

https://meldjeaan.antwerpen.be/
https://youtu.be/Ot3ALfiGc2c

