
Belangrijk nieuws november 

 

    

Herfstvakantie van 29/10 tot en met 6/11. 

9/11  Fluo-dag Merksem 

10/11  Vrijaf voor de kinderen 

11/11 Wapenstilstand - vrijaf 
 

 
 

3/10 Vrijaf voor de kinderen 

5/10 Zwemmen voor de oranje kleuters van de 

eekhoorn, pinguïn, koala en uiltjesklas  

 Dag van de leerkracht 

7/10 Rollebolle voor OK in de rode loop: 3 euro 

op de rekening 

12/10 Kijkmoment instappers november 

16/10 Halloween rommelmarkt 

17/10 Start oudercontacten JK 

 13u30 toneel schouwburg voor de OK 

“lucht” 

19/10 Zwemmen voor hond, schaap en beer  

25/10 Alle oranje kleuters gaan met de tram naar 

de Zoo 

26/10 Kijkmomentje instappers november 

 

Belangrijke data oktober 

 Kleuterkrant oktober 2022 
  Virgo Maria instituut, Terlindenhofstraat 220 

Merksem 

 

 

Gezocht gezocht gezocht 

 

 
Zwemmen voor 3K (oranje kleuters van de OK) is 

gratis. 

We zoeken nog een zwemmama/papa/oma/opa…..die 

1x om de 14 dagen of maand van 9u tot 10u30 mee 

het water in wil. 

Geef gerust een seintje aan de klasjuf. 

 

Uitstap Zoo 

We gaan met de tram naar de Zoo. 

We zoeken nog vrijwilligers om te begeleiden op de 

tram (niet in de Zoo) 

We vertrekken tussen 9u en 9u30. 
 
We komen terug met de tram vanaf 14u aan de zoo. 
 
Deze uitstap is gratis  voor de oranje kleuters. 

Zo jammer dat we dit moesten annuleren! 

Hopelijk smaakte het appeltje. 

Septemberhappening 



We starten met het AYA project op 10 oktober. 

Kom te voet of met de fiets naar school en verdien 

stickers in het hart op de poster in de klas! 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat… 

 

• Onze nieuwe kleuters (peuters) al enkele keertjes 

mogen spelen en turnen op onze school op 

woensdagvoormiddag. 

• Onze kleuters elke 14 dagen een moment 

schrijfdans krijgen. 

• Rollebolle kost 3 euro en komt op de 

schoolrekening. 

• Toneel “lucht” kost 5 euro en komt op de 

schoolrekening. 

 

 

Hoofdluizen zijn langwerpige insecten die leven in de 

hoofdharen van mensen. Ze zijn 2 tot 4mm lang en 

lichtgrijs tot bruinachtig van kleur. De luizeneitjes 

worden neten genoemd. Ze zien eruit als grijswitte 

(parelmoer), ovale bolletjes ter grootte van een 

speldenkop. 

Gelukkig kunnen we er dikwijls op tijd bij zijn dankzij 

de controle van de haren van alle kleuters door ons 

luizenteam. 

Op 7 november gaat het team weer op pad. Wilt U 

hier graag bij aansluiten dan mag U dit doorgeven aan 

de juf van uw kleuter of bij de directie, juf Ann. 

Moest U zelf luizen ontdekken bij uw kindje, geef dit 

dan aub zo snel mogelijk door aan de school, zo 

kunnen wij de nodige brieven meegeven aan de 

kleuters van de klas. 

Hoofdluizen 

Oog voor lekkers 

Gratis fruit voor alle kleuters op woensdag vanaf 

november tot en met april. 

Welke mama/papa/oma/opa/… komt mee schillen? 

 

Verkeer 

Twee wezentjes zoeken het uit. 

Van ademen, fluiten tot een scheetje. 

Maar tot wie behoort de lucht eigenlijk? 

En is die te vangen? 

Dan komt de eerder onzichtbare lucht plots heel 

tastbaar tussen hen in te staan, en is het ieder voor 

zich. 

LUCHT gaat over van niets iets maken en de wereld 

laten geloven dat het waarde heeft. 

 

Wat is lucht? 

 

Parapluutjes 

Parapluutje, parasolletje, ééntje voor de 

regen en ééntje voor de zon. Wat zijn ze 

leuk maar niet voor op school. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Bedankt ouderraad voor deze speeltoestellen! 

We konden er al goed op spelen! 

Ouderraad 


