
 

 

 Kerstvakantie van 26/12 tot en met 8/1 
07/12   Kijkmomentje instappers   

 

20/12   Kersthappening om 15u15 in samenwerking 
              met de ouderraad. Info volgt! 
 
21/12   Kijkmomentje instappers 

Belangrijk nieuws december 

Van maandag 7 november 2022 tot en met vrijdag 17 

februari 2023 loopt onze FLUO-actie. 

Op woensdag 9 november 2022 organiseren we een 

fluo-dag op school. Iedereen mag dan zo 

fluorescerend mogelijk naar school komen! Van kop 

tot teen mogen ze die dag fluoresceren/ reflecteren of 

lichtgeven! Er zullen die dag ook leuke fluo-klasfoto’s 

getrokken worden, te bekijken op de verkeersblog. 

Gedurende het verdere verloop van de fluo-actie is 

het de bedoeling dat de kinderen een fluo-hesje 

dragen in het verkeer tijdens de donkere dagen. Alvast 

bedankt om mee te werken aan de veiligheid van uw 

kinderen! De kleuters krijgen na de herfstvakantie 

weer allemaal een spaarkaart in de klas. Ze kunnen 

stickers verdienen om op hun spaarkaart te kleven 

door hun fluo-vest flink te dragen of hun helm op te 

zetten wanneer ze met de fiets naar school komen. 

Met deze spaarkaart kunnen ze leuke beloningen 

verdienen zoals gratis toegang tot ZOO Antwerpen of 

Planckendael.  

 

 

  

   

 Herfstvakantie van 31/10 tot en met 6/11 

07/11  Welkom nieuwe kleuters! 

              Koala screening  

            Start fluo- actie (tot 17 februari)  

08/11   Koala screening 

09/11  Startmoment fluo- actie, kom zeker om ter 

              fluo’ost naar school! 

10/11  Pedagogische studiedag - vrijaf 

11/11  Wapenstilstand - vrijaf 
16/11 Zwemmen voor eekhoorn, koala, uil en 

pinguïn. 

              Bib voor beer. 

17/11 Bib voor uil. 

21/11 Start voorleesweek 

23/11 Grootouderfeest jongste kleuters. Nijl, koe,  
              konijn, olifant en eend. De uitnodiging volgt  
              nog via de boekentas van uw kleuter.    
 
24/11    Roefelmiddag OK en 1L 
 
25/11    Bij pinguïn, koala, eekhoorn, uil, schaap, hond  
               en beer worden de grootouders in de klas  
               verwacht om 15u voor een kleine verrassing! 
 
30/11 Fotograaf 

              Zwemmen voor hond, schaap en beer. 

01/12 Fotograaf voor broers en zussen lagere school 

Belangrijke data november 

 Kleuterkrant november 2022 
  Virgo Maria instituut, Terlindenhofstraat 220 

Merksem 

 

Verkeersnieuws(zie brief bijlage) 



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hoofdluizen 

 

Oog voor lekkers 

Fijne herfstvakantie! 

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. 

 

Gratis fruit voor alle kleuters op woensdag vanaf 

9 november tot en met 26 april. 

 

Welke mama/papa/oma/opa/… komt mee 

schillen? 

Wie graag met andere kinderen wil spelen in de 

vakantie kan ofwel op school terecht via 

speelpleinwerking (Koraal): “Timboektoe” 

Nieuwdreef (pad naast CC Merksem, 

kleuterschool Virgo Maria), 2170 Merksem. 

Enkel bereikbaar tijdens de openingsperiodes: 

03/380.06.91 - 

speelplein.timboektoe@koraal.be 

Voor vragen buiten de openingsperiodes: 

03/232.97.72 - info@koraal.be 

En/of het “speelkasteel”, in Bouckenborghpark 

via het district 

Bredabaan 555, 2170 Antwerpen 

Telefoon: 03/646.76.00 

 
 

Herfstvakantie 

 

Belangrijke info kan ook langs deze weg komen, 

dus zeker af en toe kijken!!! 

 

 

Klasbord Foto’s 

Foto’s bekijken en bestellen doet u via: 

www.fotokoch.be  
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