
Geluksvogels 

Maandkalender 

oktober 2022 
Ma 3 oktober Hele dag Allen Facultatieve verlofdag – vrijaf 

Di 4 oktober VM 

NM 

2L 

3L 

OORcollege Assepoester (met de tram) 

OORcollege Assepoester (met de tram) 

Woe 5 oktober Hele dag 

NM 

 

16u30 

Allen 

1L-2L-3L 

 

6L (juniors en 

ouders) 

DAG VAN DE LEERKRACHT 

Korfbalinstuif 13u30-15u30 (Velden van 

Kwik – Fortsesteenweg 111 – Merksem 

Startvergadering en voorstelling 

Juniorteam District Merksem  

Do 6 oktober  12u30 1L en 3L Zwemmen 

Vr 7 oktober NM 2L-6L Viering 

 

Ma 10 oktober 15u30-

16u15 

15u30-

16u15 

 

1L 

 

3L 

 

Ingeschreven lln 

Huiswerkmoment ouders 1L (zie brief) 

 

Huiswerkmoment ouders 3L (zie brief) 

 

Start Rots en Water 

Di 11 oktober  VM 6LA 

4L en 6L 

Medisch onderzoek (op tijd op school!) 

Zwemmen 

Woe 12 oktober  NM 3L-4L Trefbaltornooi (Groenendael) (zie brief) 

Do 13 oktober  2L Zwemmen 

Vr 14 oktober  Tot 10u10 

NM 

1L-6L 

1L en 5L 

Kick OFF KiVa 

Peter/meter Parkspel 

 

Ma 17 oktober 15u30-16u 4L Huiswerkmoment: ouders 4L (zie brief) 

Di 18 oktober NM 

15u15-16u 

15u30-16u 

1LC 

2L 

6L 

BIB 

Huiswerkmoment: ouders 2L (zie brief) 

Huiswerkmoment: ouders 6L (zie brief) 

Woe 19 oktober    

Do 20 oktober 11u30 

15u30-16u 

1L-6L 

5L 

1L-3L 

Start niveaulezen 

Huiswerkmoment: ouders 5L (zie brief) 

Zwemmen 

Vr 21 oktober  Allen  DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 

 

Ma 24 oktober 15u30 4L-6L GEEN stille studie 

Di 25 oktober NM 

 

1LA – 1LB 

4L-6L 

BIB 

Zwemmen 

Woe 26 oktober    

Do 27 oktober  

15u30 

2L 

Allen 

Zwemmen 

Oudercontact + Rapport 

Vr 28 oktober  12u30 2L-6L Leerlingenraad 

HERFSTVAKANTIE 



 

 

Enkele rechtzettingen  

(Er stonden enkele fouten in onze infobrochure of PPT van de infoavond = deze zijn reeds 

aangepast en staan correct op de website) 

 

!!! Voorbewaking !!! 

In onze infobrochure stond dat de betalende voorbewaking tot 08u00 liep. Dit was foutief en 

merkte een opmerkzame ouder op. 

De voorbewaking is uiteraard gelijk aan deze van het Wonderbos. Betalend (€ 1,00) van 7u30 tot 

en met 8u15, waarna de zachte landing start. 

 

!!! B-code bij te laat !!! 

In het verleden pasten we de regel toe van 5x te laat wordt een B-code. Dit houdt echter geen 

stand bij de verificateur. Met andere woorden, vanaf 01 september passen wij deze regel niet 

meer toe. 

Wat niet wil zeggen dat te laat komen op school geen gevolgen kan hebben. Na 5x te laat 

wordt nog steeds het CLB mee ingeschakeld. 

 

Wist je dat… 
 

ONZE LESSEN STARTEN STIPT 

Dank je wel aan alle mama's en papa’s die hun kinderen tijdig afzetten. Dit wil zeggen ten 

laatste 8u25, zodat onze lessen stipt om 8u30 kunnen starten. 

Toch zien we momenteel dat er nog heel veel kindjes te laat komen in de les. (bv. je kind 

afzetten om 8u30 aan de poort = dan is uw kind te laat in de klas, want zij moeten nog naar de 

klas wandelen, jassen uitdoen en boekentas uitladen) 

• Wij zullen de komende periode extra streng toezien aan de schoolpoort om 8.30u. 

• Om 8u30 gaat de poort toe, u hoeft dan ook niet meer aan te bellen, want de poort blijft 

gesloten tot 8u35.  

• Kindjes die alleen toekomen, zullen op de speelplaats wachten tot 8u35. Pas dan zullen 

zij naar de klas mogen.  

• Dit wil ook zeggen dat als de turnrij weg is, zij niet meer mee gaan turnen of zwemmen. 

• Wij zullen de ouders dan ook opbellen, want uw kind is hier de dupe van. 

 

 

ONS UNIFORM 

Zijn alle kledingstukken ook voorzien van naam (en idealiter ook klas)? 

Dank je wel aan alle mama's en papa's die zich aan onze uniformregels houden.  

Indien u twijfelt, contacteer de directie (alena.vancamp@virgomaria.be).  

Vanaf heden is een donkerblauwe (marineblauw) lange broek toegelaten: een effen donkerblauw 

klassiek model. We dragen geen jeansbroeken en geen legging. 

Lees nog eens aandachtig onze uniformvoorschriften in het schoolreglement.  

Onze uniformjas is DONKERblauw. Geen figuren, GEEN zwart, zonder gekleurde voering en 

zonder gekleurde stiksels. 

  

 

 

mailto:alena.vancamp@virgomaria.be


FLUO 

Stilaan wordt het ’s morgens wat donkerder. 

Daarom durf ik hopen dat onze leerlingen deze maand al een fluohesje/hoes aantrekken zodat ze 

zeker gezien worden.  

Na de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie werken we weer mee met ‘Helm op fluo 

top’ en gaat onze FLUO-ACTIE weer van start. Wij verwachten dan ook dat tijdens deze periode 

ALLE leerlingen met een fluohesje/hoes naar school komen. 

  

VERKEERSOUDER 

Het zou leuk zijn als u zich wil registreren als verkeersouder op volgende site: 

www.verkeersouders.be. 

Als u zich registreert is het zeker niet de bedoeling dat u moet helpen in de school. Het kan en 

mag natuurlijk wel. Geef maar een seintje indien u de school wil helpen om de schoolomgeving 

veilig te houden voor onze kinderen. 

Bij inschrijving ontvangt u een GRATIS welkompakket met leuke gadgets. 

Hoe meer verkeersouders onze school heeft, hoe meer punten we sparen. Deze punten 

kunnen we omzetten in materialen die met het verkeer te maken hebben. 

  

VENTI-“LEREN” 

We hebben onze verwarming reeds zachtjes aangezet. Vanaf nu zullen we “VENTI-LEREN”, 

hierdoor kan het al eens wat frisser zijn in de klas. Geef je kind zeker een extra dikke trui mee. 

Deze trui hoeft geen uniformtrui te zijn, maar blijft wel steeds in de klas. Dus voorzie voor buiten 

een warme uniform jas. Ook hebben we nog steeds in elke klas een CO²-meter. 

 

OOG VOOR LEKKERS 

Op woensdag 12 oktober starten we op school met “Oog voor Lekkers”. We bieden onze 

leerlingen telkens op woensdag een gezond tussendoortje aan. 

Voor onze leerlingen van 1L zoeken we enkele schilmama’s, papa’s of grootouders. 

Welke mama of papa of grootouder komt er op woensdag? Stuur gerust een mailtje: 

ls@virgomaria.be of spreek de klasjuf even aan. 

 

 

 

 

 

GIMME 

Bijna alle ouders zitten ondertussen op ons communicatieplatform GIMME. Al onze brieven en 

activiteiten vinden jullie hierin terug. Ondertussen is de chatfunctie ook geactiveerd. Het is de 

leerkracht zelf die gaat bepalen op welke brief of activiteit u via chat kan antwoorden, of 

individueel of in groep. 

Heb u de leerkracht nodig voor algemene zaken rond het onderwijs van uw kind, gelieve dat 

dan steeds persoonlijk te doen of via mail.  

 

Belangrijke data 
• 9/11: Fluo-dag met de Merksemse scholen. Iedereen komt zo FLUO-mogelijk naar school 

• 10/11: Pedagogische studiedag – VRIJAF 

• 11/11: vrijaf 

 

http://www.verkeersouders.be/
mailto:ls@virgomaria.be


Sport 
 

Septemberhappening: We vonden het heel spijtig dat deze geannuleerd moest worden. We 

halen de loopwedstrijd zeker nog in bij beter weer. Het appeltje heeft alvast wel gesmaakt. 

 

MOEV - Wie sport die wint, meer dan je denkt. 

 
 

De prijs? Geen medaille of trofee. Maar nóg belangrijker: een goed gevoel, een betere conditie, 

nieuwe vrienden en een gezondere levensstijl. 

Ga zeker eens een kijkje nemen en luisteren naar het leuke lied. Moev - Wie sport die wint 
 

Korfbalinstuif voor 1L-2L-3L op woensdag 5 oktober in de namiddag: Korfbalinstuif 13u30-

15u30 (Velden van Kwik – Fortsesteenweg 111 – Merksem) Zie brief op GIMME. 

 

Trefbaltornooi voor 3L en 4L op woensdag 12 okrober in de namiddag: In de sporthal van 

Groenendaal. Zie brief op GIMME. 

 

 

Nieuws vanuit de ouderraad 
De ouderraadkrant vind u ook steeds terug op onze website.  

Ga zeker eens een kijkje nemen:  

https://www.virgomaria.be/voor-ouders/ouderraad  

 

Wij zijn klaar voor de derde editie van de KINDERROMMELMARKT op Virgo Maria.  

Belangrijk om weten: KINDERrommelmarkt = enkel kind gerelateerde artikelen, dus niet de 

bomma haar oud servies, maar bv. speelgoed, boeken, DVD’s, kinderkledij, maxi-cosi, 

autostoelen, …  

Waar: De rommelmarkt gaat door op de speelplaats.  

Wanneer: Zondag 16 oktober 2022 van 10u – 15u. 

 

 

Kiva 
Wij verheugen ons op de grote KiVa KICK OFF van 14 oktober. Onze leerlingen 

en leerkrachten spelen dan, per graad, groep-bevorderende spellen. Op die 

manier leren we de kinderen van andere klassen beter kennen en beseffen we, 

dat we ook buiten de eigen klas, een grotere groep vormen waar we op kunnen 

rekenen. 

 

 

 

https://www.moev.be/wie-sport-die-wint?idU=2
https://www.virgomaria.be/voor-ouders/ouderraad


Huiswerkbeleid 
Schrijf je zeker in voor de infomomenten Huiswerk. Hier zullen de leerkrachten jullie op weg 

helpen om je kind op de juiste manier te ondersteunen. Zijn er dingen onduidelijk of zit je met 

vragen.... dan is dit het moment waarop de leerkrachten jou te woord zullen staan. 

 

 

  

  

31/10/22 – 06/11/22 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


