
02/05 Hond en pinguïn naar de bib 

4/5  pedagogische studiedag Vrijaf 
06/05 Roefelmiddag 3K en 1L 

08/05 moederdag 

11/5 zwemmen hond, beer, schaap 

18/5 kijkmomentje instappers eind mei 

20/05 eekhoorn en koala naar de bib 

 Roefelmiddag 3K en 1L 

23/05 DE KLOEK: schoolreis voor iedereen! 

25/05 zwemmen voor eekhoorn, koala en 

pinguïn 

 Kijkmomentje instappers 

26/5 Hemelvaartdag Vrijaf 

27/5 Brugdag Vrijaf 
 

 

Kleuterkrant mei 2022 

Belangrijke data juni 

 

  

  

De Nijltjesklas heeft de meeste koekjes verkocht 

en zij worden hiervoor natuurlijk beloond! 

In mei kunnen zij een lekker ijsje gaan smullen bij 

Grietje Cox 

1/06 grootouderfeest MK 

2/06 grootouderfeest OK 

06/06 Pinkstermaandag Vrijaf 
08/06 afscheidsfoto 5- jarigen 

Klasfoto jongste kleuters 

10/06 Tuinfeest ‘speuren naar kleuren’ 

28/06 afscheidsfeest voor de kleuters die naar 1L 

gaan. Vanaf 17u Receptie 

30/06  laatste halve dag school 

 

Belangrijke data mei 

Vastenproject 

Hoera!!!! Ons vastenproject voor een school in 

Oeganda bracht maar liefst meer dan 500 euro op 

in de kleuterschool. 

Voor alle lieve ouders en kinderen die dit project 

mee ondersteunden: DIKKE DANK JE WEL! 

Wij liepen de longen uit ons lijf tijdens de 

vlinderloop!!! 

 

IJsjes smullen 

  Virgo Maria instituut, Terlindenhofstraat 220 

Merksem 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fietsbieb 

Joepieeeee!!! Op de berg komt er nog een 

glijbaan bij en ook onze wippen worden 

momenteel vervangen. 

Door deze werken kunnen we eventjes niet op 

de berg spelen. 

N.a.v. de fietsweek op school willen we U 

informeren over de fietsbieb. Dit is een initiatief 

om kinderfietsen te ontlenen voor 20 euro per 

jaar (+20 euro waarborg). 

Zo hoeft U zelf dus geen fiets aan te kopen en 

kan U de fiets gratis wisselen als uw kind 

gegroeid is. 

De fietsen zijn tip top in orde als U ze begint te 

gebruiken. Als U zelf een kinderfiets schenkt dan 

bent U een jaar gratis lid. 

Er is een aanbod voor kinderen tot 12 jaar. 

Meer info: https://fietsbieb.be/ 

 

 

speeltoestellen 

Foto’s van Milo staan op de verkeersblog op de 

website! 

Zeker even kijken… 

Milo 

https://fietsbieb.be/

