
Geluksvogels 

Maandkalender 

januari 2022 

 
Ma 10 jan  Allen Start tweede trimester 

Di 11 jan  1L + 3L Zwemmen 

    

Ma 17 jan  Allen 

4L + 6L 

Rapport 

Zwemmen 

Di 18 jan  2L Zwemmen 

Woe 19 jan 13.30u – 14.15u Voor de 

ingeschreven 

kinderen 

Zweminstuif 

    

Ma 24 jan VM 6L Infomoment met CLB: secundaire 

onderwijs 

Di 25 jan VM 

 

4LC 

1L + 3L 

Medisch schooltoezicht (op school) 

Zwemmen 

Do 27 jan VM 

15.45u 

Allen 

4L- 5L – 6L 

Schaatsen (info volgt nog) 

GEEN stille studie (wegens vergadering) 

Vrij 28 jan Hele dag OR  

Allen 

Start koekenverkoop 

VRIJAF 

 

  



 

Onze goede voornemens voor 2022! 
 

• Piekfijn uniform:  Zwarte kousen/mutsen/handschoenen/sjaals behoren niet tot ons 

schooluniform. Onze uniformkleuren voor deze kledingstukken zijn: effen donkerblauw, grijs 

of wit.  We verwachten dat onze kinderen tot aan de krokusvakantie steeds met een jas naar 

school komen (Effen donkerblauw zonder opzichtige stiksels of logo’s). 

 

• Woensdag = fruitdag. 

 

• Persoonlijk materiaal (brooddoos, koekendoosje, turngerief, kledij, …) voorzien van naam. 

 

• Ook in 2022 dragen wij onze fluovest of fluohoes. 

 

Belangrijke data 
 

• Scholencross 19 maart 2022. 

• Voorrangsperiode broers en zussen:  

Je kan je kind via deze website online aanmelden voor schooljaar 2022-2023.  

Kinderen die voorrang hebben, kunnen worden aangemeld tussen 25 januari (9.30 uur) en 

10 februari (17 uur), alle andere kinderen tussen 7 maart (9.30 uur) en 31 maart (17 uur). 

      Stappenplan: 

o Naar de website MeldJeAan (https://meldjeaanbasis.antwerpen.be)  

1) Geef bovenaan enkele persoonlijke gegevens op: bewaar je                                                        

gebruikersnaam en wachtwoord.   

2) Volg de stappen op het scherm. Ingegeven gegevens van:   

a. de ouder (stap 1);   

b. het kind (stap 2);   

c. vragen over je 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. 

 

• 14 februari: pedagogische studiedag. Leerlingen hebben vrijaf. 

 

 

  Wist je dat 
 

• ... we ontzettend trots zijn op alle leerlingen die elke dag opnieuw 'gezien' willen worden en 

trouw hun fluohesje of boekentashoes dragen. Een dikke pluim! 

 

• ... het in Virgo Maria elke dag dikke-truien dag is? We vinden het erg belangrijk om de klassen 

te verluchten. Breng een extra trui mee voor in de klas (geen uniformtrui). 

https://meldjeaanbasis.antwerpen.be/
https://meldjeaanbasis.antwerpen.be/


 

 
 

Nieuws vanuit de ouderraad 

  
De ouderraad wenst iedereen een fantastisch 2022!  

28 januari start onze koekenverkoop. 

 

 

KIVA 

 

De leerlingen van de onderbouw (1L t/m 2L) werken deze maand rond het thema “Geen gepest 

in onze klas”.   

De bovenbouw (4L t/m 6L) werkt rond het thema “Zo herken je pestgedrag”. 

Onze leerlingen leren wat pesten precies is en leren dit herkennen.   

 

We geven jullie als ouder ook graag de definitie mee waarop onze leerkrachten zich 

baseren: 

Pesten gebeurt telkens opnieuw tegen dezelfde persoon. 

Bij pesten is er sprake van ongelijkheid. 

Pesten gebeurt met opzet met de bedoeling iemand te kwetsen. 

 

De kinderen leren dat pesten verschillende vormen kent: schelden, spotten, roddelen, uitsluiten, 

gemene briefjes of sms’jes, uitlachen, schoppen, spullen afpakken, … We staan ook stil bij de 

gevolgen van pesten en welke gevoelens hiermee gepaard gaan voor alle betrokken partijen. 

In de bovenbouw leren de kinderen ook het verschil kennen tussen plagen, pesten en ruzie maken 

en worden ze zich ervan bewust dat er ook verborgen vormen van pesten zijn. 

       

 

Directie en de leerkrachten van de lagere school van 

Virgo Maria wensen u en uw familie een  

nieuw jaar in goede gezondheid. 

 


