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   Start verkoop snoepzakken Halloween. 

Ma  4 oktober    

Di 5 oktober  

8u15 

NM 

 

Allen  

6LA 

6L 

1L + 3L 

Dag van de leerkracht  

CLB op het clb zelf 

Oorlogsverhaal (op school) 

zwemmen 

Woe 6 oktober VM Allen Pedagogische Studiedag: TAAL 

Leerlingen hebben vrijaf 

Do 7 oktober    

Vrij 8 oktober VM+NM 3L Hidrodoe Herentals 

    

Ma 11 oktober  4L + 5L zwemmen 

Di 12 oktober 10.45u-12.00u 

 

Allen 

2L 

KIVA-Kick Off 

zwemmen 

Woe 13 oktober NM 3L + 4L Trefbaltornooi (info volgt nog) 

Do 14 oktober    

Vrij 15 oktober 13.45u Allen Jaarthema: verhaal op zonspeelplaats. 

    

Ma 18 oktober    

Di 19 oktober  1L + 3L zwemmen 

Woe 20 oktober    

Do 21 oktober    

Vrij 22 oktober   Dag van de jeugdbeweging (info onderaan) 

    

Ma 25 oktober 15.30u 

 

1LD, July, Tinny 

4L + 5L 

Oudercontacten 

zwemmen 

Di 26 oktober  2L zwemmen 

Woe 27 oktober 19.30u 5L/6L Ouderavond: Leren Leren (zie aparte brief) 

Do 28 oktober 16u-20u  Oudercontacten (brief volgt) 

Vrij 29 oktober 13u45 

 

 

Jarigen oktober Verjaardagsmoment met juf Alena 

HALLOWEEN 

Leerlingen mogen verkleed komen. 

Snoepzakken worden mee naar huis 

gegeven. (Handige zak voorzien) 



Ma 1 

november 

t.e.m. Zo 7 november Herfstvakantie 

 
UNIFORM 
Dank je wel aan alle mama's en papa's die zich aan onze uniformregels houden.  
Indien u twijfelt, contacteer de directie (alena.vancamp@virgomaria.be).  
Vanaf 15 oktober is een donkerblauwe lange broek toegelaten: een effen donkerblauw 
klassiek model. We dragen geen jeansbroeken en geen leggings. 
Lees nog eens aandachtig onze uniformvoorschriften in het schoolreglement.  
Onze uniformjas is DONKERblauw zonder gekleurde voering en zonder gekleurde 
stiksels. 
 
 
DAG VAN DE JEUGDBEWEGING OP 22/10/2021 
Als je kind lid is van een jeugdbeweging (chiro, scouts, KSA, KLJ, gidsen, ..) mag hij/zij in 
uniform van de jeugdbeweging naar school komen. 
Wie geen lid is van een jeugdbeweging komt in ons schooluniform naar school. 
 
 
FLUO 
Stilaan wordt het ’s morgens wat donkerder. 
Daarom durf ik hopen dat onze leerlingen deze maand al een fluohesje/hoes aantrekken zodat 
ze zeker gezien worden.  
Na de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie werken we weer mee met ‘Helm op fluo 
top’ en gaat onze FLUO-ACTIE weer van start. 
 
 
VERKEERSOUDER 
Het zou leuk zijn als u zich wil registreren als verkeersouder op volgende site: 
www.verkeersouders.be. 
Als u zich registreert is het zeker niet de bedoeling dat u moet helpen in de school. Het kan en 
mag natuurlijk wel. Geef maar een seintje indien u de school wil helpen om de schoolomgeving 
veilig te houden voor onze kinderen. 
Bij inschrijving ontvangt u een GRATIS welkompakket met leuke gadgets. 
Hoe meer verkeersouders onze school heeft, hoe meer punten we sparen. Deze punten 
kunnen we omzetten in materialen die met het verkeer te maken hebben. 
 
VENTI-“LEREN” 
Deze maand zetten we onze verwarming weer aan.  
Vanaf nu zullen we “VENTI-LEREN”, hierdoor kan het al eens wat frisser zijn in de klas. Geef 
je kind zeker een extra dikke trui mee. Deze trui hoeft geen uniformtrui te zijn.  
Vanaf dit schooljaar is er ook in elke klas een CO²-meter aanwezig. 
 
KIVA 
Wij verheugen ons op de grote KiVa KICK OFF van 12 oktober. Onze leerlingen en 
leerkrachten spelen dan, per graad, groep-bevorderende spellen. Op die manier leren we de 
kinderen van andere klassen beter kennen en beseffen we, dat we ook buiten de eigen klas, 
een grotere groep vormen waar we op kunnen rekenen. 
  
Noteer alvast 21/10/21 in uw agenda. Gie De Boutte komt voor onze school een 
infosessie geven over KiVa om 19.30u (verder info volgt nog). 
 
 

01/11/21 – 07-11-21 
 

 

http://www.verkeersouders.be/

