
  

Virgofoon 

               november 
                                schooljaar 2022-2023 
                                                                                                                                                                                                          

  

 

Saved by the bell 

Op 5 oktober namen 138002 leerlingen 

deel aan saved by the bell! 

Door te bellen kan iedereen horen dat elk 

kind recht heeft op goed, kwaliteitsvol 

onderwijs. 

Wij lieten heel wat stille ‘belletjes’ op       

 

 

 

Theater op school op 15 november 

Minnies Maanmissie 
Minnie is een nachtvlinder en woont in een oude kast.  Ze houdt van haar thuis en haar 
familie, maar ze hunkert zo naar avontuur.  Dus helpt ze haar mama overdag om voor 
de larven te zorgen, maar ’s nachts bereidt ze zich voor op haar ruimtemissie.  Een 
missie richting… DE MAAN.  Het is voor een kleine nachtvlinder niet eenvoudig om 
helemaal tot aan de maan te vliegen, maar Minnie is geen vlinder die zomaar opgeeft.  

Het theater komt naar onze school. Hiervoor rekenen we €8 per kind.  
(komt op de schoolrekening van januari) 

 

 

 Lichtjeswandeling vrijdag 18 november  

De ouderraad organiseert een avondwandeling met zaklampen langs een 

route vol sfeervolle lichtjes! 

De deelname aan deze wandeling is gratis. 

Tijdens de wandeling kunnen alle kinderen deelnemen aan een zoektocht 

en maken ze kans om een prijs te winnen! De route van ongeveer 4 km is 

vlot berijdbaar met een buggy.  

START: op de speelplaats van de lagere school  

tussen 16u30 en 18u30 



Speelgoedinzamelaktie: “IEDER KIND EEN SINT” 

Organisatie: welzijnschakel Londerzeel in samenwerking met OCMW van Londerzeel 

organiseert – naar jaarlijkse gewoonte – een inzamelactie van speelgoed dat nog in goede 

staat is. Let vooral op 

 

- Batterij verslindend speelgoed is niet ideaal; 

- Zeker geen pluchen speelgoed; knuffels zijn er in overvloed en om hygiënische redenen af te raden; 

- Puzzels mogen; maar alleen als ze nog volledig zijn. 

Doel: met dit project willen wij onze kinderen warm maken om speelgoed te schenken aan kinderen die 

hiervan anders enkel kunnen dromen.  Maak hun droom waar en kunnen wij zeggen  

“voor ieder kind een sint”. 

Waar en wanneer: je kan speelgoed afleveren in de buurtwinkel gelegen in het voormalige OCMW-

gebouw, Mechelsestraat 55, op ZATERDAG 26 NOVEMBER tussen 10u en 12u.  
 

Onze school kan volledig gaan voor water van de kraan! 

Proficiat, onze school is een officieel 

KRAANWATERSCHOOL! 

We hebben de bevestiging gekregen dat de 

voorgaande staalnames in orde waren en gaan 

wij dus volledig voor water van de kraan!  
             www.kraanwater.be 

 
Geboortenieuws  

 

06/10/2022 “MILLER” een broertje voor Oliver Van der Perre  

uit de slakklas  

 

Veiligheid fietsers: tips vanuit de gemeente omtrent de ‘zichtbaarheid’ in het verkeer 

Nu de donkerste maanden van 
het jaar voor de deur staan, blijkt 
een goede fietsverlichting 
levensnoodzakelijk. 
Gunter, de Londerzeelse 
gemeenschapswacht, heeft al 
meermaals moeten vaststellen 
welke gevaarlijke situaties een 
onvoldoende zichtbare fietser 
met zich meebrengt.   
 

 

http://www.kraanwater.be/


 
Nog even een kleine reminder:  
Fietsverlichting: wat is verplicht?  
 
Fietsverlichting 
Opgelet: de voorwaarden hieronder gelden enkel 
voor een gewone fiets! 
Wanneer is fietsverlichting verplicht? 

• Tussen het vallen van de avond en het 
aanbreken van de dag. Met andere 
woorden: als het donker is of wordt 

• Als het zicht beperkt is tot 200 m 
(bijvoorbeeld door mist, regen of sneeuw) 

Welke fietsverlichting is verplicht? 
• Een wit of geel licht vooraan 
• Een rood licht achteraan (dit licht moet vanop 100 m zichtbaar zijn voor andere weggebruikers) 

Waar breng je de verlichting aan en op welke manier? 
• Vast op je fiets 
• Op jezelf of je kledij (of tas, rugzak...), in ieder geval goed zichtbaar 

De fietsverlichting mag permanent branden of het mag knipperen. 
Reflectoren 
Welke reflectoren zijn verplicht? 
• Witte reflector vooraan 
• Rode reflector achteraan 
• In elke pedaal twee gele/oranje reflectoren 
• Een witte reflecterende strook op de omtrek van je twee 
banden, aan beide kanten van de band, of twee zijdelingse oranje 
reflectoren per wiel 
Helm en fluohesje 
Het dragen van een fietshelm en fluohesje wordt aangeraden. 
Het dragen van een fluohesje is ook aan te raden bij voetgangers! 

 

Belangrijke data in november. Noteer ze alvast in je agenda! 

 

• Allerheiligen en Allerzielen: dinsdag 1 november en woensdag 2 

november.   

• Herfstvreugde voor de 3de kleuterklas: maandag 7 november. 

• Ouderraad: dinsdag 8 november om 20u 

• Wapenstilstand: vrijdag 11 november = GEEN SCHOOL 

 

 

• Pedagogische studiedag: maandag 14 november = GEEN SCHOOL  

(opvang mogelijk bij INFANO  

(5 dagen vooraf inschrijven via www.infano.be))   

• Theater op school: dinsdag 15 november  

• Oudercontacten: donderdag 17 november  

• Lichtjeswandeling: vrijdag 18 november  

• Bibliotheekbezoek 3de kleuterklas: maandag 21 november 

• Vervolg oudercontacten: maandag 21 november  

• Afhalen kerstrozen: woensdag 23 november (tussen 12u10 en 12u30) of  

donderdag 24 november (tussen 8u00 en 8u30 of tussen 15u20 en 16u00) 

 

 

http://www.infano.be)/

