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Krokusvakantie van 28/2 – 6/3 
7/3 Welkom nieuwe kleuters 

12/3 afhalen koekjes 

16/3 Zwemmen voor eekhoorn, koala en 

pinguïn 

 Bodymapmoment instappers 

19/3 scholencross: Wie loopt er mee? 

23/3 Bodymapmoment instappers 

30/3 Zwemmen voor eekhoorn, koala en 

pinguïn (inhaalles) 

1/4 paasklokken en vlinderloop 

Paasvakantie van 2/4 tot en met 18/4 

1/4 Vlinderloop voor de vasten 

 

 

 

Kleuters van de 3de kleuterklas moeten zich 

NIET aanmelden, zij stromen automatisch door 

naar het 1ste leerjaar in onze school. 

 
 

 

Het was TOP, het was FLUO, het was FIJN,… 

De Helm op, Fluo top actie is ten einde 

gekomen. 

Als beloning kregen we een jungleparcours in 

de turnzaal. Wat je met je volle stickerkaart 

van deze actie kan doen staat op de kaart. 

Belangrijke data maart 

 

                                 

                                

  Afsluit fluo actie en jungleparcours                                                            

Fluo actie 

Aanmelden 1ste leerjaar 

  Virgo Maria instituut, Terlindenhofstraat 220 

Merksem 

Belangrijke data april 



Vastenactie 

Het is fijn voor uw kleuter om een traktatie 

mee te brengen voor zijn/ haar verjaardag. Dit 

is echter geen verplichting, en de traktaties 

hoeven echt niet groot te zijn. 1 klein koekje, 

snoepje,… per kind is zeker voldoende.  

Kijk je zeker naar de verjaardagskaart die de 

juf meegeeft? 

Eén dag in de week kunnen onze kleuters weer 

samen smullen van een lekker gezond 

tussendoortje op school. Een initiatief van de 

Vlaamse overheid om gezonde 

voedingsgewoonten te promoten! 

 

Ken je mannetje REGENBOOG? Hij is heel klein en woont heel hoog. Hij woont bij zon en 

regen, en nooit komt iemand hem tegen. Maar als hij daarboven toveren gaat, dan zie 

je heus dat hij bestaat. Want hoe kan dat anders gebeuren zo een hemel vol met 

kleuren… 

Na regen komt zonneschijn 

Op zoek naar de kleurenvlinder in samenwerking 

met de vasten. Onze zoektocht naar de 

kleurenvlinder gaat verder. Net voor de 

paasvakantie organiseren we een vlinderloop op 

1 april. Die zal in het teken staan van de Virgo 

Maria school in Oeganda. (Ekisande.com) info 

volgt 

Wist je dat… De verkoop van de wafels zeer 

goed liep? We laten binnenkort weten wat we 

met de centen kochten. De koekjespakketten 

worden verdeeld op zaterdag 12 maart. 

Bedankt ouderraad voor de lekkere wafels die 

we mochten snoepen met carnaval!!! 

Fruit op woensdag 

Traktaties verjaardagen 

Ouderraad 


