
Geluksvogels 

Maandkalender 

December 2022 
 

Do 1 dec VM 

NM 

Allen 

1L-3L 

Schoolfotograaf (Geen uniform) 

Zwemmen 

Vr 2 dec    

 

Ma 5 dec Hele dag 

8u35 

 

Allen 

Dag van de Vrijwilliger 

Advent – het tweede kaarsje brandt 

Di 6 dec VM 

NM 

4L-6L 

Allen 

Zwemmen  

Sint 

Woe 7 dec    

Do 8 dec Hele dag 

VM 

NM 

NM 

5L 

6LC 

2L 

OK en 1L 

Technotrailer 

Medisch onderzoek 

Zwemmen  

Roefel – samenwerken 

Vr 9 dec Hele dag 6L  Technotrailer 

 

Ma 12 dec 8u35 

15u45 

Allen 

4L-6L 

Advent – het derde kaarsje brandt 

GEEN STILLE STUDIE 

Di 13 dec NM 1LA-1LB Muziekmakerij 

Woe 14 dec    

Do 15 dec NM 1L-3L Zwemmen 

Vr 16 dec VM 6L Bezoek Sint-Jozef (met de fiets) 

 

Ma 19 dec 10u-12u 6LA BIB 

Di 20 dec VM 

VM 

NM 

15u30 

4L-6L 

1LB 

1LC 

Allen 

Zwemmen  

Medisch onderzoek op school  

Muziekmakerij 

Kersthappening 

Woe 21 dec    

Do 22 dec Hele dag 

NM 

Allen 

2L 

Rapporten  

Zwemmen 

Vr 23 dec 12u30-13u 

NM 

Afgevaardigden  

Allen 

Leerlingenraad 

Kerstviering het 4e kaarsje brandt 

Kerstvakantie 

 

Belangrijke data 
• Dinsdag 20 december om 15u30 - Kersthappening in samenwerking met onze ouderraad. 

(brief volgt nog) 

• Kerstvakantie van maandag 26 december tot en met zondag 8 januari. 



Sport 
 

• Woensdag 18/1/2023: zweminstuif te Merksem 14.15- 15.00 uur. Inschrijven vanaf 9/1/2023. 

(brief volgt)  

• Donderdag 26/1/2023: wintersportdag Schaatsen (brief volgt)  

   

!!! Oproep van het LO-team !!! 
 

Maandag na de vakantie turnzakje gewassen en GETEKEND meebrengen + nakijken of pantoffels 

nog passen!  

Ook graag alle kledij naamtekenen!   

Graag even tijd maken om het uit- en aankleden te oefenen en veters te binden! 

Zo kunnen wij steeds snel starten met onze bewegingslessen! 

Dankjewel. 
 

 

Wist je dat…  

  

…  er veel is gelezen en voorgelezen tijdens de Voorleesweek (ouders en grootouders kwamen 

voorlezen, sommige klassen genoten van de voorleesreis met niemand minder dan acteur en 

schrijver Dimitri Leue, 5L ging niveaulezen bij hun peter- en meterkindjes in 1L, onze leerlingen 

van 6L lazen voor aan de oudste kleuters, … en ongetwijfeld nog veel meer) – bedankt aan alle 

voorlezers - Voor wie ook wil genieten van de voorleesreis : Voorleesreis 

 

… onze leerlingen super goed in Fluo komen. Tijdens onze Fluo-controle waren bijna alle 

leerlingen netjes in Fluo! Dat is alvast een succes! Op naar de 15 stickers en die extra speeltijd. 

 

… dat we in december starten met een nieuwe speelplaatskoffer. De themakoffers zijn voor 

tijdens de middagspeeltijd. We starten met de “circuskoffer”. We introduceren ook “het spel 

van de maand”. Voor december mogen alle kinderen die willen van thuis een springtouw 

meebrengen, liefst met naam en klas erop. 

 

… als onze kinderen op uitstap gaan u bij het ziekenfonds een terugbetaling kan krijgen. U 

vindt de documenten op de website van uw ziekenfonds. Als u ze niet terugvindt mag u altijd 

even een mailtje sturen naar informatie@virgomaria.be. 

 

  Kiva 
In het eerste leerjaar werd deze maand KiVa extra in de kijker gezet. Ze deden 

dit met een leuke poppenkast rond gevoelens en fluisterden elkaar 

complimenten toe. Van al dit leuks maakten zij een filmpje zodat de hele school 

mee kon genieten. Onze leerlingen en leerkrachten vonden het leuk om eens een kijkje te 

nemen in 1L tijdens hun KiVa moment. Bedankt juffen en leerlingen van 1L. 

 

Nieuws vanuit de ouderraad 
Onze ouderraad helpt de sint met een financieel duwtje in de rug en steekt 

ook een handje toe bij het vullen van de zakjes vol lekkers.  

We organiseren samen met de ouderraad onze kersthappening. We kozen 

voor kerstliedjes en een hapje en drankje, om gezellig samen in de 

kerststemming te komen. Hopelijk zijn jullie erbij. 

https://www.plantyn.com/lager-onderwijs/voorleesreis/maandag?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=BAO_Voorleescampagne_Journey+02+-+Thanks&utm_id=210752&sfmc_id=12211630
mailto:informatie@virgomaria.be


Als ergens geluk voor het oprapen lag 

Dan ging ik daar heen op Nieuwjaarsdag 

Handen vol opgooien, hoog in de lucht 

Dwarrelend met de wind in vogelvlucht 

Langs de sterren en de maan 

Zou het dan jouw kant op gaan 

Al was het een klein beetje maar 

Dan wordt het ook voor jou 

Een gelukkig nieuw jaar… 
 

 

 

 


