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Beste ouders, 

De vakantie zit er weer op. Ik hoop dat iedereen van de vrije tijd en het mooie weer heeft kunnen genieten 
thuis, op kamp of op reis. De kinderen die veel buiten hebben gespeeld, hebben vast voldoende vitamine D 
kunnen opslaan. 

Nieuw en welkom op onze school zijn zeker de eersteklassers. Ook in andere klassen mogen we een aantal 
nieuwe leerlingen begroeten. Juf Tine van Noten en juf Elisabeth Van De Walle zullen als ambulante 
leerkrachten klassen opvangen en leerkrachten en leerlingen ondersteunen. Juf Kristien blijft 
verantwoordelijk voor een aantal opdrachten in het tweede leerjaar maar ze gaat ook de anderstalige 
nieuwkomers begeleiden. Conny Elst komt ons secretariaatsteam versterken.  
We hopen dat iedereen zich vlug thuis zal voelen op onze lagere school Mariaberg. 

Hopelijk blijven we dit schooljaar gespaard van coronagolven en veel besmettingen. Sommige genomen 
maatregelen van de afgelopen jaren zorgden voor goede ervaringen en deze willen we dan ook in één of 
andere vorm blijven toepassen : 

 We spelen tijdens de namiddagspeeltijd in twee groepen op verschillende tijdstippen. Hierdoor is er 
meer ruimte voor spel en hopen we op minder conflicten. De laatste groep speelt juist voor het einde 
van de lessen want zij hebben eerder geen pauze en ze verliezen minder tijd doordat ze geen twee 
keer naar binnen en buiten moeten gaan. 

 We eten buiten bij goed weer tot aan de herfstvakantie. Daarna organiseren we weer een rustige 
ruimte tijdens de middag in de refter voor een half uurtje.  

 De afhaalregeling blijft op dezelfde manier georganiseerd. 
De rode draad doorheen het schooljaar is ons jaarthema. We lezen in het boek ‘Geluk voor kinderen : 
vriendschap’ van Leo Bormans en leren onze kinderen de waarden en voorwaarden van een goede 
vriendschap : leren hoe je een vriend kan zijn en blijven, want nog belangrijker dan vrienden hebben is, 
vrienden zijn.  

We vliegen samen met onze geluksvogels het nieuwe schooljaar in ! 

Team lagere school Mariaberg 
 
 

Infoavond 

We willen jullie graag vertellen over de klasafspraken, de specifieke leerstof 

van een leerjaar, de klaswerking van de klas, … We verwachten alle ouders 

voor een kennismaking met de leerkracht en de klasruimte van jullie 

kind(eren) op maandag 5 september om 19u30.  

 

Jaarthema : Geluksvogels : vrienden geven ons vleugels ! 

We volgen dit schooljaar 8 vogels die telkens een nieuwe eigenschap ontdekken van goede vrienden :  
nieuwe vrienden maken, samenwerken, vriendelijk zijn, elkaar aanmoedigen, 
samen leuke dingen doen, elkaar helpen, elkaar aanvullen en graag samen zijn. Dit 
doen we a.h.v. het boek ‘Geluk voor kinderen : vriendschap’. Dit boek is een 
(voor)lees-, luister- en doeboek.  
Samen bouwen we een warm nest en duiken in het verhaal.  
 

 

 

 



Verkeerspark : 4e, 5e en 6e lj 

Dat de leerlingen van het 4e, 5e en 6e lj kunnen fietsen dat hebben wij al lang gezien ! Dit mogen ze ook 
eens aan de politie laten zien. Op maandag 12 september (4e lj), dinsdag 13 september (5e lj) en maandag 
19 september (6e lj) kunnen de leerlingen hun beste fietsvaardigheden eens boven halen. Alle leerlingen 
komen die dag met de fiets naar school. Verdere info volgt via agenda. De fietsen worden die dagen ook 
gecontroleerd. 
 
Strapdag : vrijdag 16 september   

Op vrijdag 16 september neemt onze school deel aan de jaarlijkse Strapdag. 
Dagelijks met de fiets of te voet naar school heeft invloed op ons milieu en is 
bovendien gezond voor je kind ! De Strapdag zet de leuke aspecten van 
stappen en trappen op een ludieke manier in de verf.  
 

Dag van de sportclub : woensdag 28 september 

Op woensdag 28 september is het de dag van de sportclub. Wij roepen alle kinderen op om die dag in de 
outfit van hun sport(club) naar school te komen. 
 
Chocolade herfstvruchten 

Jaarlijks is onze verkoop van chocolade herfstvruchten een succes en we hopen 
dit volgende maand te kunnen evenaren. De kinderen krijgen de verkoopbriefjes reeds 
mee op 29 september.  Op donderdag 27 oktober zullen leerlingen de bestelde mandjes 
en zakjes mee naar huis krijgen om te bezorgen aan de kopers. Een brief met de juiste 
afspraken volgt later. 
 
Toneelvoorstelling ‘Raaf’ : 3e en 4e lj 
Op vrijdag 30 september gaan de leerlingen van het 3e lj (11u00) en 4e lj (9u30) naar zaal Rex voor een 
gevleugelde voorstelling over vriendschap. Raaf en Wolk zijn beste vrienden. Maar... er is niet veel kleur 
in hun wereld. Zij slaan de handen in elkaar om de wereld van hun dromen te knutselen. 
 
Bavilezen 

Eén keer per maand brengen de kinderen een boek van thuis mee en gaan ze het laatste halfuurtje van 
die dag stil lezen in een andere klas met andere kinderen. Ook de leerkrachten en mevrouw Gerda lezen 
gezellig mee in een boekje.   
 
Verkeer in de buurt van de school 

We vinden het fijn dat vrijwillige (groot)ouders als gemachtigd opzichter het verkeer rond de school in 
goede banen leiden. Goed om weten is ook : 

 Een deel van de Kloosterstraat (tussen Guido Gezellelaan en Grensstraat) is een 
FIETSSTRAAT ! Dus fietsers hebben voorrang en je mag de fietsers met je auto niet 
inhalen ! 

 Er zijn momenteel werken in de Grensstraat die een goede doorgang verhinderen. De 
schoolbussen van DBM kunnen daar niet passeren. Daarom blijft de tijdelijke bushalte 
voor de studenten van de middelbare school in de Guido Gezellelaan en passeren de 
bussen niet in onze fietsstraat. 

 De gemeentelijke diensten hebben ervoor gezorgd dat de tijdelijke wachtzone op de 
parkeerplaatsen aan de overzijde van de schoolpoort in de Kloosterstraat veranderd werd in een 
nette permanente wachtzone door het verlengen van de stoep. En denk eraan: hou de stoep aan 
de zijkant van de schooluitgang voldoende vrij , zo kunnen de kleine fietsers vlugger hun 
(groot)ouders ontdekken die hen komen ophalen! 



 Kinderen zijn niet alleen in de winterperiode beter zichtbaar in het verkeer door het dragen van 
fluo. Een helm en een fluo-vestje zorgen een heel schooljaar lang voor een veiligere rit van en naar 
school. 

 Ouders met de auto op de parking worden gevraagd hun kinderen op te komen halen op de 
basketbalspeelplaats. Kinderen mogen niet zelfstandig naar de auto op de parking gaan of via de 
parking te voet of met de fiets de school verlaten.  

 Voor schooluitstappen rijden we soms met de fiets.  Zorg ervoor dat de fiets van uw kind 
technisch in orde is, zodat bij een uitstap niet een ganse groep tijd verliest met het herstellen van 
slecht materiaal. 

 
Schoolmateriaal 

Al onze kinderen krijgen alle schoolmateriaal van balpen, over kleurpotloden tot agenda en werkboeken 
van de school. We vragen aan de ouders alleen te zorgen voor een boekentas of rugzak en een lege 
pennenzak. We verwachten dat de kinderen met alle materiaal met respect omgaan. Als een balpen leeg 
is geschreven, zullen we ze vervangen. Als een balpen of iets anders van de materialen door een kind met 
opzet worden vernield of verloren gaan, noteren we dit in het agenda en verwachten we dat de ouders 
zelf zorgen voor nieuw materiaal.  
 
Turngerief 

Bij het opendeurmoment konden een turnbroekje en t-shirt met het logo van de school gepast, 
meegenomen of besteld worden. Dit kan eventueel ook nog voor de eerste turnlessen op het 
secretariaat geregeld worden op maandagvoormiddag, dinsdag of donderdag. We zijn veranderd van 
leverancier die nog moet leveren. Dus als je turngerief niet meer in voorraad was en besteld werd, kan 
het tot aan de herfstvakantie duren dat het geleverd wordt. In afwachting van de bestelling kan uw kind 
dan turnen in een sportief broekje en een t-shirt in een lichte kleur, dat ook voor die tijd op school blijft in 
de turnzak.  
Heel belangrijk : noteer de naam van het kind in het turnbroekje, het t-shirt en de turnpantoffels want op 
school lijkt alle turngerief op elkaar! 
 
Griezeltocht 

De griezeltocht die georganiseerd werd door de ouderraad vorig schooljaar was 
een enorm succes. Nieuwe scenario’s rijpen in de hoofden van de organistoren. 
Noteer alvast vrijdag 21 oktober in jullie agenda voor een nieuw avondje 
griezelen ! 
 

Bezorgdheid rond energiefacturen 

Zoals jullie zelf, zijn ook wij op school bezorgd om de hoge energiefacturen. In volle coronatijd 
probeerden we de lokalen te verwarmen met deuren en ramen open voor een goede verluchting van de 
lokalen want anders ging onze CO2-meter in code rood… We gaan niet echt alle dagen dikke-truiendag 
houden, maar we hopen op een zachte winter en zetten de thermostaat toch een graadje lager. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  OPROEP NAAMTAGS ! 

Hierbij een warme oproep om de materialen van uw kind(eren) van naam te 
voorzien. Zo geraken deze spullen snel weer terecht bij het juiste kind. We denken 
aan : koekendoosje, fruitdoosje, drinkfles, brooddoos, turntas,  turngerief, 
zwemtas, jas …  
 



Activiteitenkalender – september 2022 
 

Activiteitenkalender – oktober 2022 
Z 1  

Z 2  

M 3  Lokale verlofdag 

 
 
 
 

D 1 8u30 : koffiemoment voor alle ouders 
V 2  
Z 3  
Z 4  
M 5 Alle klassen : informatieavond  om 19u30 
D 6  
W 7  
D 8  
V 9  
Z 10  
Z 11  
M 12 4CA+4CB+4CC : verkeerspark 
  Alle klassen : kriebelcontroleweek 

D 13 5CA+5CB+5CC : verkeerspark  
  20u00 : vergadering ouderraad 

W 14  
D 15 1CA+1CB+1CC+2CA+2CB : zwemmen 
V 16 Alle klassen : STRAPDAG     
Z 17  
Z 18  
M 19 6CA+6CB+6CC : verkeerspark 
D 20 6CA+6CB+6CC : atletiekvoormiddag 
W 21 5CA+5CB+5CC : atletiekvoormiddag 
D 22 1CA+1CB+1CC+2CA+2CB : zwemmen 
V 23  
Z 24  
Z 25 HELDENFEEST : dankfeest gemeente voor vrijwillige gemachtigd opzichters en brugfiguren  
M 26  
D 27  
W 28 Alle klassen : dag van de sport(club) 
D 29 1CA+1CB+1CC+2CA+2CB : zwemmen 

  Alle klassen : start verkoop chocolade herfstvruchten 
V 30 4CA+4CB+4CC : toneelvoorstelling in zaal Rex (9u30) 

  3CA+3CB+3CC : toneelvoorstelling in zaal Rex (11u00) 

  Alle klassen : bavilezen 


