
Kleuterkrant september 2022 

Belangrijke data oktober 

 

Welkom in onze school  

Wij, de kleuterjuffen, zijn er weeral helemaal klaar voor.  

De oudste kleuters, OK (dit zijn de 4 en 5 -jarigen (oranje en geel)) en de jongste kleuters, JK ( dit zijn de 2,5 en 3 -
jarigen) hebben al even kunnen spelen in hun klasje.  

De meeste kleuters kennen het diertje van de klas.   

Als we rondkeken zagen we al veel vrolijke gezichtjes en dat is toch waar het om gaat!  

We starten straks het jaarthema op: “Op avontuur met de kleurenvlinder”   

Het kan dat je kleuter hierover vertelt… of dat hij/zij met een verrassing thuis komt.   

                                                                                                                                                            

  

   

 

 

  Virgo Maria instituut, Terlindenhofstraat 220 

Merksem 

 

01/09 start van het schooljaar 

19/09 intakegesprekken oudste kleuters 

21/09 VRIJAF voor de kinderen 

             Onze juffen hebben een pedagogische 

studiedag 

 

 

 
Septemberhappening, vrijdag 16 september  

Iedereen is welkom vanaf 15 uur. 

Een frietje eten, een drankje nuttigen en supporteren 

voor onze kinderen die een estafetteloop doen. 

  

Tot dan? 

 

 

Belangrijke data 

septeseptemberrt 
3/10 vrijaf 

5/10 eerste zwemles voor: de oranje kleuters van ok 

7/10 Rollebolle ok in de rode loop 

 

 

 

septemberhappening Zoo 

 
Alle oranje kleuters van de OK (oudste kleuters) gaan op 

25 oktober naar de zoo. 

Info volgt nog. 

                                                                                   



  Communicatie  

 

We sturen elke maand de kleuterkrant door per mail. 

Houdt u dus zeker de mails in het oog. 

Ook al de brieven/rekeningen worden zo gedeeld. 

De juf heeft een klasbord en daarop kan u inloggen met een code. (zie bijlage) 

Zo blijft u op de hoogte wat er in de klas gebeurd. 

 

     Jarig zijn 

 

Als uw kindje jarig is mag het trakteren. 

Volg aub de kaart die de juf meegeeft. 

1 traktatie is echt genoeg. 

Drankjes worden niet uitgedeeld en moeten altijd  terug naar huis.  

 

 Brengen en ophalen 

 

                  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle kleuters komen ’s morgens langs het poortje aan de Nieuwdreef binnen. 

1 en 2 september mogen de ouders mee tot aan de klas. 

Maak het afscheid kort, dat is voor iedereen gemakkelijker. 

Vanaf 5 september zet u uw kleuter af bij de directie, zorgjuf of klasjuffen aan de poort. 

Ophalen ’s middags of ’s avonds gebeurt aan de buitendeuren van de klas of buitendeur hal voor de 

kleuters die boven hun klasje hebben. 

Dank je wel! 



 

 

 

 


