
Geluksvogels 

Maandkalender 

December 2021 
    

Woe 1 dec    

Do 2 dec     

Vrij 3 dec    

 

 

  Advent: Het tweede kaarsje brandt 

Dag van de vrijwilliger (5 december) 

Ma 6 dec  

 

VM 

NM 

15.30-20u 

Allen 

4L + 5L 

Wonderbos 

LS 

1LD 

Advent: online prentenboekverhaal + liedje 

Zwemmen  

Sint 

Sint 

Oudercontacten 

Di 7 dec  2L 

5L 

Zwemmen 

Vaccineren op school (ziekenboog) 

Woe 8 dec    

Do 9 dec    

Vrij 10 dec    

   Advent: Het derde kaarsje brandt 

Ma 13 dec  Allen Advent: online prentenboekverhaal + liedje 

Di 14 dec  

 

1L + 3L 

1LB 

Zwemmen 

Medisch schooltoezicht (op school) 

Woe 15 dec    

Do 16 dec    

Vrij 17 dec    

   Advent: Het vierde kaarsje brandt 

Ma 20 dec  Allen 

4L + 5L 

Advent: online prentenboekverhaal + liedje 

Zwemmen 

Di 21 dec  

15.45u 

Hele dag 

2L 

Allen 

Allen 

Zwemmen 

GEEN STILLE STUDIE (wegens vergadering) 

Rapporten  



Woe 22 dec    

Do 23 dec    

Vrij 24 dec VM 

NM 

Allen 

Allen 

De jarigen van de maand krijgen een cadeautje. 

Vrijaf 

   KERSTVAKANTIE 

 

Kerstvakantie van 27 december 2021 

tot en met 9 januari 2022 
 

 

 

Nieuws vanuit de ouderraad 

  
Bedankt ouderraad om de sint financieel bij te springen met wat snoepgoed en wat sint-

aankopen. 

 

KIVA 

Ook tijdens deze decembermaand blijft KiVa leven. In de klassen zorgen de leerkrachten ervoor 

dat er twee nieuwe thema’s zullen worden uitgewerkt. 

  

De drie jongste klassen gaan, via het thema ‘Anders is leuk!’, op zoek naar de rijkdom van 

verschillen. Via allerlei oefeningen en activiteiten trachten onze leerkrachten de kinderen nog 

meer met elkaar te verbinden. Als kinderen echt bevriend raken, elkaar steunen en helpen, dan 

krijgt pesten minder kans. 

  

Onze oudere leerlingen bekijken hoe ze goed met elkaar in contact kunnen staan via de sociale 

media. Via Whatsapp, Instagram, TikTok en andere kanalen treffen ze aanhoudend elkaar. 

Vriendschappen krijgen op die manier extra kansen. Soms loopt het echter ook fout. Dan worden 

er kinderen uitgesloten of krijgen ze kwetsende boodschappen of foto’s toegestuurd. Die kunnen 

hen heel diep raken. Om te vermijden dat het fout loopt, nodigen de leerkrachten van de hoogste 

drie klassen hun leerlingen uit om te praten over hun prettige en minder prettige ervaringen op 

het internet. Elke klas gaat op zoek naar goede omgangsregels, ook op het internet. Het zou mooi 

zijn mochten jullie, als ouders, ook jullie kijk op het nieuwe mediagebruik met jullie kind(eren) 

willen delen. Als onze neuzen in dezelfde richting wijzen, weten kinderen (nog) beter wat er wel 

of niet van hen wordt verwacht. 
       

  

 



 

  

Ziekenfonds 
 

Als onze kinderen op uitstap gaan kan u bij het ziekenfonds een terugbetaling krijgen, na de 

uitstap. 

In bijlage vindt u de nodige documenten. 

U vult dit document zelf volledig in en dan zorgen wij voor de stempel van de school, nadat de 

uitstap heeft plaatsgevonden. 

 

De winter is in het land 
 

Als het buiten koud is, verwachten we alle kinderen op school, voorzien van warme kledij, want 

we spelen elke dag even buiten! (Dikke trui, warme jas, dikke kousen en waterdichte schoenen) 

Ook een muts, sjaal en handschoenen mogen, steeds voorzien van een naam! 

 

 

 

Directie en de leerkrachten van de lagere school van 

Virgo Maria wensen u en uw familie een  

warme kerst en een mooi eindejaar,  

in goede gezondheid. 


