
Geluksvogels 

Maandkalender 

september 2022 
 

   Alle leerlingen brengen sportschoenen mee 

om buiten te lopen. 

Don 1 sept  Allen  Start schooljaar 

Vrij 2 sept    

    

Ma 5 sept    

Di 6 sept 19u30 1L – 2L – 3L Infoavond 

Woe 7 sept    

Don 8 sept NM 

19u30 

1L + 3L 

4L – 5L – 6L 

Zwemmen 

Infoavond 

Vrij 9 sept    

    

Ma 12 sept    

Di 13 sept VM 4L + 6L Zwemmen 

Woe 14 sept    

Don 15 sept NM 2L Zwemmen 

Vrij 16 sept NM Allen Septemberhappening – info volgt nog 

    

Ma 19 sept    

Di 20 sept 14u00 Allen Evacuatieoefening  

Woe 21 sept VM Allen Pedagogische studiedag - VRIJAF 

Don 22 sept NM 1L + 3L Zwemmen 

Vrij 23 sept Hele dag 1L + 2L Sportdag (Stad Antwerpen) 

    

Ma 26 sept  6L Zeeklassen  

Di 27 sept VM 4L + 5L Zwemmen 



6L Zeeklassen 

Woe 28 sept Hele dag Allen 

6L 

Dag van de sportclub 

Zeeklassen 

Don 29 sept NM 2L 

6L 

Zwemmen 

Zeeklassen 

Vrij 30 sept  6L Zeeklassen 

 

 

Sportieve school 
 

In september houden we onze septemberhappening en gaan onze leerlingen zo veel mogelijk 

buiten oefenen. Gelieve in een aparte tas buitensportschoenen mee te geven, met aparte 

sportsokken. 

 

Nu corona achter ons ligt, nemen we als sportieve school de draad weer op. We organiseren 

binnen de schooluren verschillende sportactiviteiten, maar ook buiten de schooluren zijn we 

graag talrijk aanwezig als sportieve school. Hang de sportkalender ergens goed in het zicht. 

 

Dag van de sportclub... op woensdag 28 september mag iedereen in sportkleding naar school 

komen (van eigen sportclub of gewoon sportieve kledij)  

 

 

Wist je dat 

 

Infoavonden 

We verwelkomen alle ouders (geen leerlingen) graag op onze infoavonden. Hier krijgen jullie 

alle belangrijke informatie mee over het leren en leven op onze school.  

 

Uniform  

“Goed begonnen is half gewonnen”. We houden in september extra toezicht op het naleven 

van de uniformregels. De uniformvoorschriften vinden jullie in ons schoolreglement. Hebben 

jullie twijfels of iets wel of niet mag? Mail gerust naar ls@virgomaria.be  

  

Fietsenstalling  

Hier gaan we in september ook extra op toezien. Elke fiets wordt correct in de fietsenstalling 

geplaatst. Pas als alle fietsenstallingen vol staan, mogen leerlingen hun fietsen netjes op een rij 

naast de fietsenstalling plaatsen.   

  

 

 

 

 

 

 

mailto:ls@virgomaria.be


Antipestprogramma 

 

We zijn blij en fier dat onze school sinds enige tijd ook een KiVa-school is geworden.  

De directie en het schoolteam hebben hier samen voor gekozen. We vinden het immers 

belangrijk dat elk kind en elke leerling zich goed voelt op onze school.  

Om die reden doen we er als schoolteam alles aan om een fijne leer- en speelomgeving tot 

stand te brengen,  in de klas maar ook daarbuiten. Samen zetten we ons in voor een fijne sfeer, 

voor leuke contacten met en tussen onze leerlingen maar ook met jullie, ouders.  

Pestgedrag hoort niet thuis in onze school. De KiVa-lessen moedigen onze leerlingen aan om 

pesten niet te steunen, te praten over hun gevoelens, rekening te leren houden met anderen, 

verantwoordelijkheid op te nemen als er wat fout loopt.   

Het is belangrijk dat kinderen ook van jullie horen dat pesten niet thuishoort in een fijne groep 

of klas. Vertel over jullie eigen schooltijd. Maak duidelijk welk gedrag en welke houding jullie als 

ouders op prijs stellen en probeer er zelf ook model voor te staan.  

In de klassen houden we momenteel de 6 gouden weken, een periode waarin we werken aan 

groepsbinding en elkaar op een fijne manier leren kennen. 

 

 

Nieuws vanuit de ouderraad 
 

 

Onze ouderraad houdt u via de maandbrieven op de hoogte van alle activiteiten. 

Ook op de website vindt u informatie. Wie dit ongelooflijke gemotiveerde team nog 

wil versterken, is altijd welkom op de startvergadering donderdag 15 september 

om 19u30.  

  

 

 

 

 

 


