
Geluksvogels 

Maandkalender 

Februari 2023 
 

Woe 1 feb  VM 4L  Klasbezoeken: het Hofke van 

Roosendael 

Do 2 feb VM 

NM 

5LC 

2L 

Fietsvaardigheid (fiets in orde!) 

Zwemmen  

Vr 3 feb NM 

 

Hele dag 

4L 

 

5LB 

Uitleg op school: het Hofke van 

Roosendael 

Fietsvaardigheid (fiets in orde!) 

 

Ma 6 feb    

Di 7 feb    

Woe 8 feb     

Do 9 feb  Hele dag 

 

NM 

Allen 

 

1L en 3L 

Dikke truiendag #iktrekhetmijaan 

(meer info onderaan) 

Zwemmen 

Vr 10 feb  Hele dag Allen Start STIP IT 

Zaterdag 11 februari = Valentijncinema 

Start: Week tegen pesten 

Ma 13 feb    

Di 14 feb  12u45 1L-6L (ingeschreven) Looptraining (sportschoenen) 

Woe 15 feb VM 

13u-16u30 

Allen 

5L-6L 

Carnaval 

Netbaltornooi 5L-6L (zie brief) 

Do 16 feb  VM 2L Zwemmen 

Vr 17 feb  Hele dag 

12u30 

 

NM 

15u 

Allen 

Afgevaardigden 

 

Allen 

Allen 

Afsluiten FLUO-actie (1 attribuut) 

Leerlingenraad - “onze 

droomspeelplaats” 

KIVA: Week tegen pesten 

Lied Stip It (zonspeelplaats) 

Krokusvakantie 

Ma 27 feb    

Di 28 feb  12u45 

VM 

15u30 

1L-6L (ingeschreven) 

4L-5L 

4L-6L 

Looptraining 

Zwemmen 

Personeelsvergadering - GEEN 

STILLE STUDIE 

 

 

 

 

 



 

Belangrijke data 
 

Op 9 februari is het dikken truiendag. Dan zetten we de verwarming een graadje minder en 

mogen de kinderen met een dikke trui naar school komen.  

 

#iktrekhetmijaan : Ik trek het mij aan | Departement Omgeving - 

Vlaamse overheid (vlaanderen.be) 

 

Wij zetten die dag ook extra in op “mobiliteit” en vragen dan ook 

aan onze ouders, leerlingen en collega’s om deze dag te voet, met 

de fiets of met een “gezond” alternatief naar school te komen. 

 

 

 

 

We doen mee van 10 tot en met 18 februari met de week tegen pesten. (STIP IT) 

 

Vooruitblik op maart… 

 
2 maart: KiVa-ouderavond bij ons op school. Deze infoavond legt de werking van een KiVa 

school uit aan de ouders. De uitnodiging volgt nog. 

 

Maart is de jeugdboekenmaand. We gaan een ganse maand aan de slag met boeken, verhalen, 

voorleesmomenten… rond het thema GELUK. Met op 7 maart een heuse boekenmarkt. (meer 

info volgt) 
 

10 maart: pyjama dag ook hier volgt later nog info over. 

 

Sport 
 

Zet 18 maart alvast met fluo in jullie agenda. Wij hopen met heel veel deelnemers aan de start 

te staan van de jaarlijkse scholencross. 

 

Looptraining: 

Enkel voor leerlingen die zijn ingeschreven voor de loopcross 18/03. Verplicht ineten. 

Sportkledij en buitensportschoenen laten meebrengen. 

Data van looptrainingen: 14/02 - 28/02 - 07/03 - 14/03 

 

Wist je dat… 
 

wij nog steeds heel trots en fier zijn op ons uniform. Uit de ouderbevraging bleek dit eens te 

meer. Bedankt om deze in te vullen. 

Graag geven we mee dat grote wijzigingen aan het uniform niet van vandaag op morgen kunnen. 

We nemen wel al jullie tips mee in een volgend overleg met onze leverancier. 

Waar we wel op willen blijven inzetten is dat alle kinderen met een correct uniform naar school 

komen… Dit lijkt soms wat te verwateren, daarom nog even een reminder:  

https://omgeving.vlaanderen.be/nl/dikketruiendag?idU=2
https://omgeving.vlaanderen.be/nl/dikketruiendag?idU=2
https://kieskleurtegenpesten.be/de-week-2023/


 

Wat willen we niet zien: 

• Leggings (ook niet met olifantenpijpen) en jeansbroeken 

• Zwarte jassen en sokken 

• Sport en loopschoenen (dit is voor de turnlessen) 

 

Wat zien we graag: 

• Donkerblauwe jassen zonder te veel kleurrijke afwerkingen 

• Donkerblauwe broeken met ritssluiting uit katoen of een andere stof 

• En deze dagen zeker ook nog jullie fluo’s en sjaals en mutsen (het is immers nog koud ’s 

morgens) 

 

Tijdens de maand februari gaan we enkele stiptheidsacties doen rond het uniform. 

 

Kiva  

Onze leerlingen van het 6e leerjaar werkten deze maand rond het thema 

cyberpesten en online in communicatie met elkaar. Zij maakten een mooi overzicht. 

Ga zeker eens een kijkje nemen op onze website. https://www.virgomaria.be/kiva  

 

 

 

Nieuws vanuit de ouderraad 
Onze jaarlijkse koekenverkoop is gestart. Bestellen kan tot 14 februari. 

Bekijk de brief op Gimme.  

 

Bedankt voor het schaatsvervoer (bussen) – als beloning om zo flink in Fluo te zijn elke dag. 

 

We maken ook nog graag even reclame voor onze 

Valentijncinema. Koop snel jouw tickets voor je 

favoriete film. Inschrijven via onderstaande link: 

https://forms.gle/mBdm37vPXtbtckuG7 

 

 

 

 

 

 

https://www.virgomaria.be/kiva
https://app.gimme.eu/mygimme?view=history
https://forms.gle/mBdm37vPXtbtckuG7?fbclid=IwAR1vuX5lvyS_TPxmVY1sQlmUKtzn3pZ0D8k5yU1BQvwK7Xqdn5VXWc9yJTQ

