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Maandkalender 

 September 2021 
 
 

 

Di 1 sept  Allen  Start schooljaar (brief werd doorgemaild) 

    

Di 7 sept NM 

19u30 

1L + 3L 

1L – 2L – 4L 

Zwemmen 

Infoavond: één ouder in de klas bij juf of 

meester, met mondmasker. 

Do 9 sept 19u30 3L – 5L – 6L Infoavond: één ouder in de klas bij juf of 

meester, met mondmasker. 

Vrij 10 sept VM 2L tot 6L Evacuatie oefening 

    

Ma 13 sept VM 4L + 5L Zwemmen 

Di 14 sept Nl 2L Zwemmen 

Vrij 17 sept NM Allen  Septemberhappening – info volgt nog 

Zonder ouders  

    

Di 21 sept NM 1L + 3L 

Allen 

Zwemmen 

Individuele foto’s  

Woe 22 sept  Allen Klasfoto’s  

Vrij 24 sept NM (14u00) De jarigen van de 

maand sept 

Samen vieren met juf Alena (ontvangen 

dan hun verjaardagscadeautje) 

    

Ma 27 sept VM 4L + 5L 

6L 

Zwemmen 

Zeeklassen  

Di 28 sept NM 2L 

6L 

Zwemmen 

Zeeklassen 

Woe 29 sept  6L Zeeklassen 

Do 30 sept  6L Zeeklassen 

Vrij 1 okt  6L Zeeklassen 

 

Wij wensen al onze leerlingen een fijn schooljaar toe. 
Dank je wel, mama’s en papa’s voor het vertrouwen in onze school. 
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Aandacht! Aandacht! 
 

☺ Kleuters en leerlingen L1 (Wonderbos) hebben voorbewaking aan het wonderbos 
vanaf 7u30. Ouders zetten hun kinderen af aan de poort van het Wonderbos 
(Nieuw Dreef). Als jullie kinderen hebben in 2L tot 6L, steken de kinderen alleen 
(ouders mogen niet op het domein) over naar de zonspeelplaats, naar juf Marleen. 

☺ Afhalen op het einde van de schooldag aan het Wonderbos (achter de rode lijn). 
Voor de nabewaking komt juf Marleen de kindjes van 1L ophalen aan het wonderbos 
en neemt ze mee naar de zonspeelplaats. 

☺ Al onze leerlingen brengen heel deze maand buitensportschoenen mee. 
Bij mooi weer sporten we zoveel mogelijk buiten. 
 

☺ We oefenen in de eerste en tweede week al welke weg onze leerlingen moeten 
volgen tijdens een evacuatieoefening. 
 

☺ Ouderraad: jullie kinderen kregen een jaarplanning en leuke sleutelhanger mee met 
alle leuke activiteit van de ouderraad. Als jullie graag meehelpen tijdens de 
activiteiten of aansluiten bij de ouderraad kan je altijd mailen. E-mailadres ouderraad: 
virgomaria.or@gmail.com 
 

☺ Heeft uw kind nog een turn T-shirt, turnbroekje of badmuts nodig? Kinderen van 1L 
krijgen dit tijdens de les LO. 
Stuur een mailtje naar administratie@virgomaria.be  

 
☺ Als je kind te laat op school komt (of in de loop van de dag voeger wordt opgehaald) 

omwille van een dokters- of ziekenhuisbezoek, dan vraag je aan de behandelende arts 
een afwezigheidsattest dat je aan de juf/meester van je kind bezorgt. 
 

 
Wist je dat …. 

☺ We zijn blij en fier dat onze school sinds enige tijd ook een KiVa-school is geworden.  
De directie en het schoolteam hebben hier samen voor gekozen. We vinden het 
immers belangrijk dat elk kind en elke leerling zich goed voelt op onze school.  
Om die reden doen we er als schoolteam alles aan om een fijne leer- en 
speelomgeving tot stand te brengen,  in de klas maar ook daarbuiten. Samen zetten 
we ons in voor een fijne sfeer, voor leuke contacten met en tussen onze leerlingen 
maar ook met jullie, ouders.  
Pestgedrag hoort niet thuis in onze school. De KiVa-lessen moedigen onze leerlingen 
aan om pesten niet te steunen, te praten over hun gevoelens, rekening te leren 
houden met anderen, verantwoordelijkheid op te nemen als er wat fout loopt.   
Het is belangrijk dat kinderen ook van jullie horen dat pesten niet thuishoort in een 
fijne groep of klas. Vertel over jullie eigen schooltijd. Maak duidelijk welk gedrag en 
welke houding jullie als ouders op prijs stellen en probeer er zelf ook model voor te 
staan.  
In de klassen houden we momenteel de 6 gouden weken, een periode waarin we 
werken aan groepsbinding en elkaar op een fijne manier leren kennen. 
 

☺ Juf Alena, juf Magda zal vervangen vanaf dit nieuwe schooljaar. Ik voel me dan ook 
een echte “geluksvogel”. 

 
 

Noteer deze data alvast in uw agenda: 

• Dinsdag 5 oktober: NM 6L oordlogsverhaal 
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• Vrijdag 29 oktober Halloween, iedereen verkleed naar school. 


