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Graag nodigen we de kinderen die starten op 1 september 

en 7 november uit op dinsdag 30 augustus want dan zetten 

alle klassen hun deuren open! 

Dan kunnen jullie (mama en/of papa) samen met jullie kind 

kennismaken met de nieuwe klas en de nieuwe juf! 

Welkom tussen 16u30 en 18u00 in de kleuterschool  

en tussen 17u00 en 18u30 in de lagere school.  

Nog op vakantie op dinsdag 30 augustus? 

Geen probleem: dan laten we jou de nieuwe klas van jouw kleuter(s) weten  

via email vóór 1 september. 

Stuur hiervoor een mailtje naar directie@minivirgo.be . 

Tellen jullie mee af? Vanaf maandag 22 augustus nog 10x 

slapen en dan is het de eerste schooldag… 

Mama of papa kunnen de aftelkalender van Jules (7 dagen 

slapen) of de aftelkalender met de boekentassen (nog 10 x 

slapen) voor jou afdrukken. (zie bijlage bij de mail)  

Zo kan je elke avond voordat je gaat slapen een Jules of boekentas kleuren.  

Tot binnenkort! 

Het Mini Virgo team!  

 

mailto:directie@minivirgo.be


We stellen u graag  

Mini-Virgo 2022-2023 voor! 

 
Peuters en 1ste kleuterklas  

Juf Melissa  

 

2de  kleuterklas  

Juf Ans en juf Nele 

 

 

Peuters en 1ste kleuterklas  

Juf Jade en juf Charlotte 

 

1e en 2de  kleuterklas 

Juf Griet en juf Nele 

 

Peuters en 1stekleuterklas 

Juf Anne 

 

 

3de  kleuterklas 

Juf Els 

 

 

Peuters en 1ste  kleuterklas 

Juf Ine 

 

 

3de  kleuterklas  

Juf Mieke 

 

 

 

2e kleuterklas 

Juf Anja en juf Nele 

 

 

3de  kleuterklas  

Juf Anneke en juf Charlotte 

 

  

 

Turnjuf en juf taalbad  

Juf Katrien 

  
 

 

Zorgcoördinator Juf Veerle 

en co-teacher  

 
 

  

Turnjuf  

Juf Charlotte 
 

 

Zorgjuffen juf Liesbeth en juf Maja  

 

Ict-coördinator meester Alexander 
 

Secretariaat Ingrid  

Kinderverzorgster juf An  Poetsploeg Kadiatou en Manuela 

Technische dienst Franky en Joris 

 
 

Co-teacher Juf Charlotte Middagtoezicht Manuela en Martine 

Vrijwilligers middagtoezicht: Carine en Bie 

Co-teacher Juf Nele 

 
 

 

Directie Juf Kristin  

 



Donderdag 1 september 2022  = de eerste schooldag! 

➢ De eerste schooldag… De kleuters komen binnen langs de grote groene poort. De juffen staan vanaf 8u00 

op de speelplaats om hen op te vangen, na een kort afscheid van mama en papa. Juf Veerle, juf Charlotte, 

juf Nele en juf Kristin staan aan de poort. De juffen van de eerste kleuterklassen kan je vinden in hun klas. 

Vanaf maandag 5 september staan zij ook op de speelplaats dicht bij de schoolpoort. De juffen van de 

tweede en derde kleuterklassen kan je vinden achteraan de speelplaats onder het afdak.  

➢ ’s Middags worden de aanwezigheden aangekruist van alle kleuters die hun boterhammetjes opeten in de 

klas. Water krijgen ze van de juf in hun drinkbus.(met naam) 

➢ Wat brengt je kleuter de eerste schooldag mee? 

• De schooltas met daarin: 

➔ Fruit of groenten in een  fruitdoosje ( met naam op). We promoten dagelijks vers 

fruit of groenten mee te geven. Woensdag is fruit-en groentendag (andere dagen 

mag er ook een koekje meegegeven worden zonder chocolade) 

➔ Water in een drinkbus (met naam)  

➔ Boterhammen (in een brooddoos met naam) als je kleuter ‘s middags op school 

blijft eten 

➔ Een briefje waarop aangeduid staat waar je kind ‘s middags en na school naartoe 

moet (op de brood-of koeken-of fruitdoos kleven a.u.b.) – ofwel zeg je dit al op de 

ontmoetingsdag op 30 augustus 

➢ We zien dat ouders de eerste schooldag ongeruster zijn dan de kinderen. Nieuwe vriendjes worden snel 

gemaakt en de traantjes verdwijnen bij het eerste spel ook snel! 

Infoavond in de nieuwe klas!!! 

Op deze avond geeft de juf uitleg over de werking van de klas en het kleuterjaar. Een aanrader!!! 

DONDERDAG 8  SEPTEMBER OM 19U30 IN DE KLAS VAN JE KLEUTER. 

 

“Van wie is dit?”… is de vraag die tijdens het schooljaar het vaakst gesteld wordt! 

Mogen wij vragen om op alle spullen de naam van uw kind te zetten! Alleen dan raakt een 

verloren voorwerp of kledingstuk snel terug! Gevonden voorwerpen verzamelen we aan  

‘Raf de Giraf’ in de inkomhal van het grijze schoolgebouw.  

Neem alvast een kijkje op de ontmoetingsdag of tijdens de eerste schoolweek of er iets is 

blijven hangen van vorig schooljaar. Dan zal de giraf buiten aan de poort staan.  

9 september schenken we de verloren voorwerpen aan het goede doel. 

Schooluren. 

   Voormiddag: van 8u30 tot 12u10 

  Namiddag: van 13u25 tot 15u20 

   

DE SCHOOL GAAT OP SLOT NA HET BELSIGNAAL voor de veiligheid van uw rakker!  

ZORG DAT JE OP TIJD BENT! 

KOM JE JE KIND ’S MIDDAGS HALEN OM THUIS TE GAAN ETEN EN BRENG JE HEM/HAAR 

TERUG? GRAAG OM 13U15 ZODAT DE MENSEN VAN HET MIDDAGTOEZICHT MAAR 1X DE 

POORT HOEVEN OPEN TE MAKEN. BEDANKT VOOR JULLIE MEDEWERKING! 

 


