
Geluksvogels 

Maandkalender 

Jan 2023 
Kerstvakantie  

Ma 9 jan    

Di 10 jan      

Woe 11 jan    

Do12 jan  VM 

NM 

5L 

1L-3L 

Vaccinatie op school 

Zwemmen 

Vr 13 jan  Hele dag 5L Technopolis (brief volgt nog) 

 

Ma 16 jan    

Di 17 jan  NM 

VM 

Hele dag 

1LA-1LB 

4L-5L 

5LA 

BIB 

Zwemmen (niet voor 5LA) 

Fietsvaardigheid: fiets meebrengen (in orde!) 

Woe 18 jan VM 

14u15-

15u00 

5LA 

1L-6L (inschrijven) 

Fietsvaardigheid: fiets meebrengen (in orde!) 

Zweminstuif Moev  Aanwezig 14.00 u 

Zwembad Merksem (brief volgt) 

Do 19 jan  VM 

NM 

NM 

Hele dag 

4LA 

OK + 1L 

2L 

5LB 

Medisch onderzoek op school 

Roefeldag – vloeiend schrijven 

Zwemmen 

Fietsvaardigheid: fiets meebrengen (in orde!) 

Vr 20 jan  VM 5LB Fietsvaardigheid: fiets meebrengen (in orde!) 

 

Ma 23 jan  15u30 4L-6L GEEN STILLE STUDIE 

Di 24 jan Hele dag 1L Uitstap: Speelstad 

Woe 25 jan     

Do 26 jan VM 

NM 

Allen 

1L-3L 

Schaatsen te Wilrijk 

Zwemmen 

Vr 27 jan  Allen Facultatieve verlofdag – vrijaf  

 

Ma 30 jan     

Di 31 jan  Hele dag 5LC Fietsvaardigheid: fiets meebrengen (in orde!) 

Dag van de directeur! 

 

 

Belangrijke data 
• Van 16/1 tot 16/2 zal op maandag en donderdag telkens van 15u15-16u15 Huiswerktraining 

doorgaan voor de ingeschreven ouders met de leerling van 1L. Huiswerktraining is in 

samenwerking met CKG Koraal en gaat door in het lokaal van 1LB. 

• Op donderdag 26 jan is het Gedichtendag 

https://www.poezieweek.com/activiteiten/gedichtendag 

 

https://www.poezieweek.com/activiteiten/gedichtendag


Sport 
• Onze Wintersportdag (Schaatsen) gaat door op donderdag 26 jan in de voormiddag. De 

dag erna kunnen we rusten, want dan is het facultatieve verlofdag. 

• Zweminstuif gaat door op woensdag 18 jan, de brief volgt nog. 

 

Wist je dat… 
Onze leerlingen een extra speeltijd hebben verdiend, omdat ze zo flink in orde waren met hun 

Fluo. Doe zo voort! Ook in 2023 dragen wij onze fluovest of fluohoes. 

 

 

Nieuws vanuit de ouderraad 
Wij wensen alle leden en helpende handen van onze ouderraad een 

fantastisch 2023!  

Als beloning voor onze Fluo-actie sponsort onze ouderraad de bus voor          

onze wintersportdag, een dikke dankuwel hiervoor! 

 

Privacy 
Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren over de 

verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij 

nemen om deze te beschermen. Alle informatie vindt u op onze website: www.virgomaria.be  

 

Onze goede voornemens  

voor 2023! 
 

Piekfijn uniform:  Zwarte kousen/mutsen/handschoenen/sjaals/jassen behoren niet tot ons 

schooluniform. Onze uniformkleuren voor deze kledingstukken zijn: effen donker blauw, grijs of 

wit. 

Op tijd op school elke dag.           

Persoonlijk materiaal (brooddoos, koekendoosje, turngerief, kledij, …) voorzien van naam.  

Woensdag = fruitdag. 

 

  

De leerlingen van de onderbouw (1L-3L) werken deze maand rond het thema 

“Geen gepest in onze klas”.   

De bovenbouw (4L-6L) werkt rond het thema “Zo herken je pestgedrag”. 

Onze leerlingen leren wat pesten precies is en leren dit herkennen.    

We geven jullie als ouder ook graag de definitie mee waarop onze leerkrachten zich baseren: 

Pesten gebeurt telkens opnieuw tegen dezelfde persoon. 

Bij pesten is er sprake van ongelijkheid. 

Pesten gebeurt met opzet met de bedoeling iemand te kwetsen.  

De kinderen leren dat pesten verschillende vormen kent: schelden, spotten, roddelen, uitsluiten, 

gemene briefjes of sms’jes, uitlachen, schoppen, spullen afpakken, … We staan ook stil bij de 

gevolgen van pesten en welke gevoelens hiermee gepaard gaan voor alle betrokken partijen. 

In de bovenbouw leren de kinderen ook het verschil kennen tussen plagen, pesten en ruzie 

maken en worden ze zich ervan bewust dat er ook verborgen vormen van pesten zijn. 

http://www.virgomaria.be/


  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u… 

 

Een jaar dat sprankelt, 

ondanks het duisteren. 

Dat genieten doet 

en teder fluisteren. 

 

Waarin mensen elkaar weer vinden. 

Dat ondanks verschillen 

weet te verbinden. 

 

Waarin de belofte 

van de toekomst ruist. 

En liefde, geluk 

en vriendschap huist. 

 

Een prachtig 2023 van Team Virgo Maria 

 


