
 

                                                                                                                                                          Schooljaar 2022 – 2023 

                                                   

 

 

 
VERKEER/PREVENTIE/VEILIGHEID 

De DONKERE DAGEN komen er aan,  
wij willen IEDEREEN graag GOED ZICHTBAAR zien gaan, 
in FLUO-REFLECTERENDE KLEDIJ zijn wij goed te zien, 
zo verdienen wij 10 op 10 !!!  Doe jij ook mee?! 

 
 

Het is voor niemand leuk, maar het coronavirus is toch weer aan een opmars bezig. 
Moest het nodig zijn om maatregelen ter bescherming hiervoor in te moet voeren in onze 

school, dan vragen wij u om deze te respecteren. 

 

1 D Allerheiligen 

2 W Allerzielen 

3 D  

4 V  

5 Z  

6 Z Einde Herfstvakantie 

7 M 
Welkom nieuwe instapkleuters 
Start van de fluoactie 

8 D  

9 W  

10 D  

11 V Wapenstilstand -> geen school 

12 Z  

13 Z  

14 M Week van de oudercontacten 

15 D  

16 W  

17 D Centrum -> vergadering ouderraad 

18 V  

19 Z  

20 Z  

21 M Voorleesweek 

22 D  

23 W  

24 D  

25 V  

26 Z  

27 Z  

28 M  

29 D  

30 W  
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Nieuwe gezichtjes ☺! 
Op maandag 7 november starten er weer verschillende nieuwe kleuters in de 
instapklasjes. We zijn blij met al die  nieuwe  gezichtjes en hopen dat iedereen zich 

vlug thuis zal voelen in onze school.  
 
Oudercontacten 
In de week van 14 tot 18 november starten de oudercontacten.  Deze gaan door op school, 
in het klaslokaal van uw kind.  Inschrijven voor dit oudercontact zal binnenkort kunnen via 
smartschool. U krijgt hiervoor nog de nodige informatie gestuurd aan het einde van de 
herfstvakantie. Wij verwachten dat alle ouders ingaan op dit oudercontact.  Kinderen 
worden niet meegebracht.  
 
 

Voorleesweek 
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. In de week van 19 tot 27 
november is het daarom voorleesweek.   Kies samen een leuk boek en lezen maar.  
Ook op school en in de klas besteden wij graag tijd aan vertellen en voorlezen.   
Misschien trekken onze derde kleuterklassen deze maand ook wel eens naar de bib.  
En natuurlijk hopen wij dat onze kleuters ook thuis regelmatig getrakteerd worden 
op een gezellig voorleesmoment.   
 

Thee tijdens de koude maanden 
Na de herfstvakantie kan uw kleuter naast gratis water ook gratis thee kiezen om tijdens 
de middag bij hun boterhammetjes te drinken.  Een opwarmertje tijdens de koude 
maanden.  
 
 

Chocoladeverkoop 
Hartelijk dank voor uw steun! De verkoop was een groot succes, 

dit geeft ons een warm  gevoel! Smakelijk! 
 

 
 

Griezeltocht -> Bedankt voor de organisatie en massale deelname 
Dank-je-wel aan de ouderraad voor de organisatie van dit prachtig 

gebeuren want wat werd er heerlijk gegriezeld tijdens de griezeltocht 
in en rond de schoolomgeving van Mariaberg! 

Het was fijn om zoveel blije deelnemers te mogen begroeten! 
…Whooh-hooh-hooh… 
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