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Opendeur op 4 februari 2023 

Krijgen wij een plaatsje in jouw hart? 
Op zaterdag 4 februari zet onze kleuterschool zijn deuren open voor nieuwe peuters en kleuters  

van 10u tot 12u. 
Ken jij iemand die op zoek is naar een kleuterschool?  

Geef hen de tip om zeker een kijkje te nemen op onze website: www.minivirgo.be 
 

Broers of zussen geboren in 2021 kunnen zich inschrijven op school tussen 30/01/2023 
en 10/02/2023. 
De documenten zijn reeds meegegeven en afspraken werden reeds gemaakt.   
Zorg dat je je afspraak niet vergeet, 

zo ben je zeker van je plaatsje en hoef je je niet aan te melden in de maand maart      
 

 

Lichtmis op donderdag 2 februari  

Op donderdag 2 februari staan er pannenkoeken op ons 

menu in de kleuterklas.  Elke klas wordt getrakteerd op 

lekkere pannenkoeken.   

 

 

Carnavalstoet woensdag 15 februari  

 

Net zoals vorig jaar vieren we Carnaval rond het rusthuis.  De stoet 

vertrekt om 8u45 in de kleuterschool en we wandelen rond het 

rusthuis. Op woensdag 15 februari mogen de kinderen verkleed naar 

school komen.  Wie geen verkleedkledij heeft geeft een seintje aan de 

juf en krijgt de dag voordien verkleedkledij mee naar huis.    

De kleuters hoeven die dag geen fruit mee te brengen naar school, 

de school trakteert op een lekkere hotdog!  

 

 

 

Het briefje volgt nog… 

http://www.minivirgo.be/


 STIP-IT STIPPENLIJN 2023  

Ketnet, MNM, Radio2 en het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten hebben hiervoor jullie hulp 

hard nodig! Helpen jullie mee om dit te verwezenlijken? Vormen jullie samen met ons de 

stippenlijn?  

 

Op zaterdag 18 februari 2023 zullen we samen een ketting  

van mensen vormen, dwars door Vlaanderen! 

Op een afgesproken moment reiken we elkaar de gestipte  

hand en trekken we samen letterlijk de (stippen)lijn, want pesten 

stoppen doe je niet alleen! 

Kijk naar het volgende filmpje en kijk wat we samen al 

bereikten. https://www.youtube.com/watch?v=iKxeK1Jm9Q8 

#IKTREKHETMIJAAN 

Dikketruiendag wordt #iktrekhetmijaan 
Steeds meer mensen zetten zich in voor een gezonder klimaat.  

En dat mag gezien worden! Dikketruiendag wordt #iktrekhetmijaan. 

Want wat we zelf kunnen doen voor het klimaat, gaat zoveel verder dan  

een dikke trui aantrekken en de verwarming lager zetten. 

#iktrekhetmijaan vertelt een hoopgevend verhaal van vele herkenbare,  

haalbare en betekenisvolle klimaatinspanningen van scholen, bedrijven,  

organisaties en (lokale) overheden. Zo inspireren we en zetten we ook 

anderen aan tot actie. 

Waarom? Omdat we het ons aantrekken, die klimaatverandering,  

en samen een groot verschil kunnen maken.  

 

Geboortenieuws 

Op 02/01/2023 is AMELIA PENIELLE geboren, 

een zusje voor Malayka Penielle uit de DOLFIJN-klas. 

 

 

Belangrijke data in februari.  Noteer ze alvast je agenda! 

Lichtmis: donderdag 2 februari  

Opendeur in de kleuterschool: zaterdag 4 februari van 10u tot 12u  

#iktrekhetmijaan: vanaf 9 februari t.e.m. 19 februari 

Afhalen ontbijtpakket: zondag 12 februari tussen 7u30 en 10u30 

Turnen bij Herfstvreugde voor de 3de kleuterklassen: maandag 13 februari. 

Kijkuurtje voor de nieuwe peuters: dinsdag 14 februari van 8u30 tot 9u30 

Carnavalstoet: woensdag 15 februari (meer info volgt nog…) 

Schoolraad: donderdag 16 februari om 20u 

Krokusvakantie van 18 februari tot en met 26 februari.  

Zwemmen voor de dolfijnklas-les 1: dinsdag 28 februari.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iKxeK1Jm9Q8

