
Belangrijke data maart 

Kleuterkrant februari 2022 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

01/02 Welkom nieuwe kleuters! 

 

02/02 zwemmen voor eekhoorn, koala en pinguïn 

 

06/02 inleefmomentje peuters: bodymap 

 

14/02 pedagogische studiedag, vrijaf 
15/02 kijkdag voor ouders die de school niet kennen 

 

16/02 zwemmen voor hond, beer en schaap 

 

21/02 14u: voorstelling in Schouwburg Noord: kom wel 

 

22/02 Fluodag: kom jij ook in fluo? 

 

23/02 Carnaval 

Kijkmoment voor kleuters die na krokus 

instappen 

 

17/02 start beloning fluoactie voor alle kleuters: 

kleuterjungle 

 

26/02 tot en met 06/03 krokusvakantie         
 

Belangrijke data februari 

16/03 zwemmen voor eekhoorn, koala en pinguïn 

16/03 kijkmoment voor peuters die na de 

paasvakantie instappen 

 

 
 

 

  Virgo Maria instituut, Terlindenhofstraat 220 

Merksem 

Het is een speciale dag. 

Thelma is jarig. Yihaa! 

Louise is jarig. Yihaa! 

En dat wordt gevierd! 

Alles is er: kroontjes, vlaggetjes, cadeautjes en 

taart. 

Nu wachten… 

Ze komt wel. 

Op bezoek. 

Straks. 

Ze is zo welkom. 

Een kleurrijke, surreële jazzy- country 

voorstelling over jezelf zijn, over samen en 

alleen, over wachten en nog eens wachten, over 

verjaren, over anders zijn en toch ook niet. 

En dat alles overgoten met een vleugje magie… 

                                                                     

 

Carnaval 

Voorstelling Kom wel 

Op woensdag 23/02 vieren wij Carnaval! 

Enkele puntjes: 

Wij zien uw kleuter graag in lieve, vrolijke kledij, 

wij houden niet van vecht- tenues 

Geen onsies, dit is moeilijk voor het toiletbezoek 

Losse onderdelen voorzien van naam aub 

En… de kleuters krijgen een wafel getrakteerd 

door de ouderraad, BEDANKT



Fluo Coronanieuws 
 

Terug 10 weken fruit op woensdag!!! 

 

 

 

 

 

 koekjesverkoop 

 (Zie brief in bijlage)

 

Op dinsdag 22/02 sluiten we de FLUO- actie af. 

We mogen dan weer in FLUO naar school komen. 

(1 fluo- attribuut of kledingonderdeel is 

voldoende) We dansen allen samen onze FLUO- 

dansjes. 

PROTICIAT! Wie vaak met een FLUO- hesje 

naar school is gekomen heeft ondertussen een 

volle stickerkaart bij elkaar gespaard. 

Deze kaarten geven we die dag mee naar huis. 

Met een volle kaart kan je gratis een bezoekje 

brengen aan de ZOO of Planckendael! 

We zouden willen vragen om ook nadien de 

FLUO- hesjes te blijven dragen zodat we 

steeds zichtbaar blijven in het verkeer!!! 

En de beloning is……. 

Heel de laatste week van februari de 

kleuterjungle in de zaal. 

Je kan de foto’s bekijken op de blog van 

verkeer of via onze facebookpagina. 

 

De kast van de verloren voorwerpen puilt uit! 

Willen jullie nog eens komen kijken aub? 

 

Help!!!! 

Oog voor lekkers 

Aanmelden broers/ zussen 

Het zijn rare tijden met minder leuke aspecten. 

Om de beurt sluit er plots een klas, kleuters 

worden ziek of moeten in quarantaine gaan. 

Hierdoor missen onze kinderen soms wel wat 

dagen op school. 

Wij willen de klasjes zo lang mogelijk open 

houden en kunnen hiervoor gebruik maken van 

ons team kinderverzorgsters en stagiaires. 

Onze excuses omdat het soms zeer plots gaat 

en we van jullie wel wat flexibiliteit vragen. 

Onze excuses dat U niet altijd weet welke juf 

de klas van uw kindje organiseert. 

Maar weet dat wij er alles aan doen om de 

gezonde kinderen naar school te laten komen. 

Dank je wel voor de fijne samenwerking en al 

het begrip voor de soms zeer plotse 

wijzigingen. 

Juf Ann Verhoeven 

Als het buiten koud is, verwachten we alle 

kinderen op school, voorzien van warme kledij, 

want wij spelen elke dag even buiten! (dikke trui, 

warme jas, dikke kousen en waterdichte 

schoenen!) Ook een muts, sjaal en handschoenen, 

alles voorzien van een naam! 

Niet vergeten !!! Het aanmelden van broers en 

zussen is gestart! (tot 10/02) www.meldjeaan.be 

Kleuters die volgend schooljaar naar het eerste 

leerjaar gaan in onze school moeten zich niet 

aanmelden! 

BRRRR BRRRR 

http://www.meldjeaan.be/

