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Geluksvogels ‘vrienden geven ons vleugels’
Begin september kreeg elke klas een mooi cadeau van mevrouw Gerda : het (voor)lees-,
luister- en doeboek ‘Geluk voor kinderen : vriendschap’. Via dit boek maakten de kinderen,
juffen en meesters kennis met een eerste vogel : Dudeljo. A.h.v. het thema van dit verhaal
‘vrienden maken nieuwe vrienden’ creeëren de leerkrachten een fijne, warme sfeer in de
nieuwe klasgroep.
In oktober lezen we het verhaal van King. De rode draad van dit verhaal is ‘vrienden werken
samen’. Wie goed leert samenwerken met anderen heeft vaak ook meer en betere vrienden.
Hier gaan de leerkrachten en kinderen mee aan de slag tijdens deze maand.

Verkoop van lekkere chocolade herfstvruchten
Vorig schooljaar was onze verkoop van chocolade herfstvruchten een succes en we hopen dit deze maand te
kunnen evenaren. De kinderen kregen de verkoopbriefjes reeds mee, die we ten laatste samen met het
gepaste geld op 13 oktober terug op school verwachten. Op donderdag 27 oktober zullen leerlingen de
bestelde mandjes en zakjes mee naar huis krijgen om te bezorgen aan de kopers. Op deze manier kan u een
fietsluifel voor de kleuterfietsjes mee financieren !
Bibliotheek
Op 12 oktober komt de bib kennismaken met de kinderen van het eerste leerjaar. Ze krijgen die dag ook een
bibpasje.
Start fruitactie “ Oog voor lekkers”
Op woensdag 12 oktober starten we met opnieuw met de fruitactie “OOG VOOR LEKKERS”.
Fruit van thuis mag dus in de fruitschaal blijven die dag ;)
Bavilezen
Op vrijdag 21 oktober gaan we bavilezen. Breng die dag een leuk boek mee van thuis of neem een boek dat
je leuk vindt uit onze schoolbib, zoek een klas die je gezellig vindt en een klein of groot vriendje waarbij je je
op je gemak voelt en..... lezen maar. Geniet van je verhaal!
Dag van de jeugdbeweging
Vrijdag 21 oktober gaat heel jeugdbewegend Vlaanderen in jeugdbewegingshemden, -t-shirts en -sjaaltjes naar school. Op deze dag tonen ze met trots hun
engagement en zetten ze het jeugdbewegingsleven extra in de verf. Ook op onze school !
Oudercontacten
Tussen 20 en 26 oktober vinden de eerste oudercontacten plaats. Alle leerkrachten maken tijd vrij om met
jullie samen te zitten. We verwachten alle ouders op school voor een kort gesprekje. De afspraken worden
opnieuw digitaal vastgelegd via het smartschoolsysteem. U ontvangt hiervoor tijdig een link.
We verwachten alle ouders op school voor een kort gesprekje.

Niet naar school :
 op maandag 3 oktober : lokale verlofdag
 op woensdag 19 oktober : want de juffen en meesters moeten zelf naar de les…
van 29 oktober tot en met 6 november : herfstvakantie
Leergroepouders
De leergroepouders voor dit schooljaar zijn: Marian (mama van Lynn en Tess) voor leergroep 1, Sandra
(mama van Steffie en Helena) voor leergroep 2, Liesje (mama van Maité en Mila) voor leergroep 3. Zij
helpen de leerkrachten bij praktische zaken (vervoer regelen voor een uitstap, ouders zoeken om te komen
helpen in de klas,...)
Verkeer
De donkere ochtenden liggen weer voor ons. Zichtbaarheid is daarom hier heel belangrijk ! Wij
moedigen ook voor de herfstvakantie alvast het dragen van een fluo-reflecterend hesje aan.
Van na de herfstvakantie tot de krokusvakantie is onze fluoperiode van kracht en nemen wij ook
weer deel aan ‘Helm op, Fluo top’! Bent u zelf ook extra waakzaam in het verkeer ?!
We doen ook nog een oproep om de fietsen van de kinderen na te kijken zodat ze op een veilige
manier naar school kunnen fietsen.
Kiwistickers = speelballen
Verzamelen jullie mee kiwistickers van Zespri? We kleven ze op school op een grote
spaarposter en in ruil krijgen we een aantal groene speelballen. Einde actie : 15 december.
Kledinginzamelactie
Ook dit jaar doen we weer een textielinzamelactie. Verzamel zoveel mogelijk bruikbaar textiel in gesloten
plastic zakken. Snuffel eens rond bij de buren of familie. Hoe meer volle zakken, hoe meer geld in het bakje.
U mag de kleding in propere, afgesloten zakken afgeven in de school op woensdag 16 november na de
schooluren en op donderdag 17 november voor en na de schooluren.
Wat mag?
 Goede kwaliteit tweedehandskleding
 Lakens
 Dekens
 Gordijnen
 Knuffelbeesten
 Schoenen (per paar)
 Riemen / ceintuurs
 Handtassen

Wat mag niet?
 Vuile of natte kledij
 Gescheurde of beschadigde kledij
 Enkele schoenen
 Afgeknipt materiaal
 Matten
 Tapijten
 Kussens
 Dekbedden
 Gordijnen / beddengoed (industrieel)

GEZOCHT : MIDDAGTOEZICHT
Heb je een hart voor kinderen? Zie je hen graag spelen? Help je hen
graag wanneer het spelen moeilijk is? Wil je er mee voor zorgen dat
ze hun brood opeten en hun beker leeg drinken? Dan hebben we
jou nodig op onze school als middagmama of middagpapa van
12u15 tot 13u15. Heb je interesse? Spreek de juf/meester van je
kind aan of stuur een mailtje naar mariaberg@mariaberg.be
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Lokale verlofdag
4H : medisch onderzoek
20u00 : vergadering kernouderraad
Dag van de leerkracht
Namiddag : scholenveldloop
1H+2H+3H+4H : zwemmen

Oog voor lekkers : snoeptomaten
1H+2H+3H+4H : zwemmen

Pedagogische studiedag
1H+2H+3H+4H : zwemmen
Oog voor lekkers : witte druiven
Alle klassen : dag van de jeugdbeweging
Alle klassen : bavilezen

Oog voor lekkers : appels
Alle klassen : levering chocolade herfstvruchten
Alle klassen : fotograaf (individuele foto’s + met broer/zus)
Begin herfstvakantie

