
                                                                                                                                                          Schooljaar 2022-2023 

                                                   

 

 

 
 

Veiligheid in en rond de school 
 

Dit verdient een dikke (fluo)pluim! 

Wij zijn super trots op alle kleuters en ouders 

die elke dag met fluo-vestje naar school komen. 

 

Dat verdient aandacht: 

Regelmatig zien wij ouders die de auto voor de schoolpoort op straat tot stilstand brengen  

om hun kleuters daar te laten uitstappen, dat is voor niemand veilig! 

Parkeer je wagen waar toegelaten en begeleidt je kleuter(s) steeds tot aan de middelste poort! 

 

 

Luizenpreventie 

 Wij vragen uw alertheid voor hoofdluizen en neten!  

Wij verwachten dat u de opvolging hier van zelf goed doet en dat u het meldt aan de juf  wanneer uw kleuter luizen of neten heeft. 

Zo kunnen wij verdere verspreiding in de gaten houden. 

 

1 D Sinterklaas op bezoek in onze kleuterschool. 

2 V We zetten onze schoen! -> meer info per klas via SS indien nodig 
3 Z  

4 Z  

5 M Is Sinterklaas geweest op school? 

6 D Pedagogische studiedag   -> geen school voor de kleuters 

7 W Advent -> we steken een tweede kaarsje aan 

8 D  

9 V  
10 Z  

11 Z  

12 M  

13 D  

14 W Advent -> we steken een derde kaarsje aan 

15 D  

16 V Kerstdrink  
17 Z  

18 Z  

19 M 
Week van de kerstfeestjes > meer info per klas via SS indien nodig 
Week van de kijkmomentjes -> nieuwe instappertjes na de kerstvakantie 

20 D  

21 W Advent -> we steken een vierde kaarsje aan 

22 D  

23 V Start van de kerstvakantie om 15.25u 

24 Z  

25 Z Kerstmis 

26 M 2e kerstdag 

27 D  

28 W  

29 D  

30 V  

31 Z  

December 2022 – Planning   



 

DECEMBER 2022 

Mariaberg Centrum 
Grensstraat 14 - 03 667 37 23 – www.mariaberg.be – kleuterschool@mariaberg.be 

KIJKUURTJE 
Na de kerstvakantie zijn de kleuters die 2 jaar en 6 maanden zijn geworden van harte welkom in onze 
school. De betrokken ouders worden via mail uitgenodigd door de klasjuf om een kijkje te komen nemen 
met hun kleuter in hun toekomstige klas.  Er wordt op dat momentje ook nog de nodige info gegeven voor 
de start na de kerstvakantie. 
 

 
  SINTERKLAAS  
- Op maandag 21 november werden we verrast met een bezoekje van drie voetbalpieten… hoewel, toen juf 

Ann -onze turnjuf- hen wat opdrachtjes gaf en hen uitdaagde om een matchke te spelen moesten de pieten 

toch wel toegeven dat ze het misschien beter bij supporteren voor de rode duivels houden 😊. 
- Op vrijdag 2 december zetten we in onze klassen onze schoen. Indien hier iets voor meegebracht mag 

worden zal hierover per klas/leeftijd nog een mailtje worden gestuurd via smartschool.  Wij hopen dat op 
maandag 5 december de sint een stop heeft kunnen maken in onze school.  Spannend. 

- Op dinsdag 6 december vindt onze tweede studiedag plaats. De kleuters worden op de sint zijn verjaardag 
getrakteerd op een dagje vrijaf om lekker te genieten van al het leuks dat Sinterklaas hen bracht. 

 
ADVENT EN KERSTMIS 

- Elke week zullen wij even stilstaan bij een kaarsje gekoppeld aan een bijbelfiguur uit het 

kerstverhaal.  Deze week staken we al een 1ste  kaars aan om zo week na week tegen 
Kerstmis alle 4 de adventskaarsen te laten branden.   

- In de week voor de kerstvakantie vieren we in onze klasjes kerstfeest.  Indien nodig 
volgt er per klas een brief met meer informatie.  

- Op vrijdag 16 december bent u na schooltijd welkom op onze gezellige kerstdrink op 
de speelplaats van de lagere school. Welkom vanaf 15.30u tot 17.30u. 

 
GEEN KERSTKAARTJES OP SCHOOL 
Er worden geen kerstkaartjes van vriendjes uitgedeeld in de klassen of uitgewisseld op de 
speelplaats.  Als u graag kerstwensen stuurt dient dit buiten de school te gebeuren!  

 
 

ALLE SPULLETJES DUIDELIJK NAAMTEKENEN 
Vaak worden er verloren spullen gemeld.  Wanneer deze niet getekend zijn is het ook voor ons 
veel moeilijker om dit terug te vinden en blijven er wel eens dingen vermist! Schrijf dus overal 
de naam van je kleuter op, dat maakt het terugvinden al een stuk makkelijker.  Zorg voor een 
naam op sjaals, mutsen, handschoenen, jassen, reservekledij, fluo’s, boekentassen, 
koekendoosjes, brooddozen, enz…  
 
 

WANTEN AAN EEN TOUWTJE IN DE JAS BIJ DE JONGSTE KLEUTERS 
Bij de jongste kleuters zijn wanten die aan een touwtje vastgemaakt zijn in de jas het 
makkelijkst.  Zowel voor uw kleuter als voor de juffen.  Dank u. 
 
 

KERSTVAKANTIE 
De kerstvakantie begint op vrijdagmiddag 23 december om 15.25u.  

We wensen iedereen een zalige tijd en zien elkaar graag terug op maandag 9 januari 2023! 
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KLEUTERSCHOOL MARIABERG ESSEN 
 

“Voor de eerste maal naar school” 
Infoavonden  

➢ Vestiging Kad’Heike op dinsdag 24 januari 2023 om 20u 
Heikantstraat 140, Essen Heikant 

➢ Vestiging Hoek op donderdag 26 januari 2023 om 19.30u 
Moerkantsebaan 287, Essen Hoek 

➢ Vestiging Centrum op donderdag 26 januari 2023 om 20u 
Grensstraat 14, Essen Centrum 

 
 

In januari organiseren wij een informatieavond voor ouders  
waarvan hun kleuter in het schooljaar 2022-2023 voor de eerste maal naar school komt.   

Ook ouders die overwegen om hun kind in te schrijven op onze school  
voor het schooljaar 2023-2024 zijn welkom.  

U kan hiervoor terecht op één van de drie vestigingen die onze kleuterschool rijk is.    
Wij hebben een vestiging in Essen Centrum, Essen Heikant en Essen Hoek. 

 
Tijdens deze infomomenten geven wij alle belangrijke info  

met betrekking tot de school en de vestiging waar u de infoavond volgt. 
Tevens krijgt u een rondleiding op deze vestiging zodat u de sfeer kan proeven. 

 
Wenst u meerdere vestigingen te bezoeken, dan kan dat ook. 

Vul hiervoor dan het inschrijfformulier per vestiging in. 

 
WIJ KIJKEN ER NAAR UIT U TE MOGEN ONTMOETEN. 

 
Inschrijven kan binnenkort via de link op onze website 

WWW. MARIABERG.BE 


