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Foto’s op de website! 

OPGELET EIND SEPTEMBER GAAN ALLE FOTO’S VAN VORIG SCHOOLJAAR VAN DE WEBSITE 

OM PLAATS TE MAKEN VOOR DE FOTO’S VAN DIT SCHOOLJAAR! JE KAN ONZE FOTO’S 

DOWNLOADEN ALS JE DIT WENST, ZO HEB JE NOG EEN MOOI AANDENKEN AAN VORIG 

SCHOOLJAAR!  

Hou onze website in de gaten voor de foto’s van het klasgebeuren! ☺ 

Facebook 

Breng af en toe eens een bezoekje op onze Facebook pagina! ‘Mini Virgo 

Londerzeel’.  

De bedoeling hiervan is om jullie via sociale media op de hoogte te houden 

van nieuwtjes. Ook kan er gecommuniceerd worden vanuit de school naar 

ouders toe om bijvoorbeeld inlichtingen te geven i.v.m. later toekomen van 

bussen van schoolreis… 

Het is niet de bedoeling dat ouders Facebook gaan gebruiken om berichten te sturen via Messenger.  

Communicatie gebeurt enkel via mail (www.minivirgo.be -> op het omslagje drukken), door middel van het heen -en 

weerkaftje of door een briefje op de brood/koeken/fruitdoos of rechtstreeks met de juf. 

STRAP-week 

In de week van 12 tot 16 september werkt heel de school rond het thema ‘Verkeer’. We sluiten deze week af met de 

STRAP-dag = stappend of fietsend naar school! Op die manier proberen we ons steentje bij te dragen aan het milieu 

en aan een goede gezondheid voor onszelf! We worden voor ons goede voornemen getrakteerd door de ouderraad 

op een lekkere verrassing! 

Vanaf die dag is het ook verplicht in de lagere school om gedurende de donkere 

maanden (= tot na de krokusvakantie) met een fluo-hesje naar en van de school te 

komen.  

Ook voor onze kleuters is dit een aanrader! (naamtekenen a.u.b.!) 

 

“Pastoraal thema: De kracht van VERBINDEN 
Doorheen het schooljaar maken we een lichtpad van vertrouwen. Elke maand wordt er een lichtbron 

toegevoegd. Dit schooljaar volgen we Maria op haar levenspad. Als voorbeeld van vertrouwen 

uitstralen en als vindplaats voor lichtpuntjes van vertrouwen. In de loop van het schooljaar treden 

verschillende Mariaverhalen voor het voetlicht. 

Loslaten en begeleiden zijn kernwoorden doorheen het hele jaar. 

 

 

http://www.minivirgo.be/


Geboortenieuws & droevig nieuws 
 

01/07/2022: Renée, zusje van Hugo De Sutter uit de schildpadklas. 

10/07/2022: Lilou, zusje van Kato Vermeir uit de slakklas. 

28/06/2022: Jules, broertje van Ella-Louise Hermans uit de bijtjesklas. 

 

28/06/2022: Hendrik Nollet, schoonvader van juf Anne 

 
 

 

Bebat en dopjesactie blindengeleidehonden 
 

Wij verzamelen nog steeds 

batterijen en dopjes!  

Goed recycleren is zo belangrijk voor de duurzame toekomst 

van de jonge generatie. 

 

 

 

 



De schoolbonus  

Bij de uitgeverij “AVERBODE” krijgen de scholen een schoolbonus als 

jullie online tijdschriften of seizoensboeken via de webshop bestellen.   

De tijdschriften en seizoensboeken worden thuis geleverd.  Vermeld 

wel onze schoolcode A63966 bij jullie onlinebestelling. Dan telt de 

aankoop mee voor de berekening van onze schoolbonus.  

Kriebelteam  

➢ Op volgende woensdagen komt het kriebelteam langs: 14/9 & 18/1 & 26/4 

➢ Wees extra waakzaam indien er luizen en/of neten worden gesignaleerd in de klas 

van jouw kleuter! 

➢ Er zullen tips meegestuurd worden hoe je deze beestjes kan bestrijden. 

#durftevragen: Wie heeft er tijd om deze werkgroep een 

handje te helpen? Geef een seintje aan de directie 

(directie@minivirgo.be). Zij geeft je naam zeker en vast door aan de 

werkgroep van het kriebelteam!  

Alvast bedankt voor je vrijwillige inzet! 

 

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

• Infoavond: donderdag 8 september in de klas van je kleuter 19u30 

• Schoolfotograaf: maandag 12 september 

• Kriebelteam: woensdag 14 september 

• Ouderraad: dinsdag 14 september 20u00  

in de studio van de lagere school 

• STRAP-week: maandag 13 september tot vrijdag 17 september 

• Apotheose STRAP-week: vrijdag 17 september (info volgt) 

• Bibbezoek 3e kleuterklassen: maandag 19 september 

• Facultatieve verlofdag: maandag 26 september  (jaarmarkt in Londerzeel) 

(opvang mogelijk bij INFANO (5 dagen vooraf inschrijven via www.infano.be)) 

• Infoavond zindelijkheid: donderdag 29 september 19u30 

 

VOORAAN WORDEN MAANDELIJKS DE BELANGRIJKSTE 

DATA NOG EENS OPGEHANGEN! 

mailto:directie@minivirgo.be
http://www.infano.be)/

