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Lieve kinderen van Mariaberg,  

Wat hebben jullie er weer een feest van gemaakt tijdens de griezelwandeling. 
De school was ZO MOOI versierd en jullie hebben je ZO MOOI  verkleed !! 
Dankzij jullie SPREUKEN en jullie KNALLEN is het gelukt om de geest van 
opperheks Eva Ernst voor altijd in de gevangenisbol te houden ! De rust is 
teruggekeerd en alle muizen zijn verdwenen JIPPIE ! Zonder jullie was het ons 
niet gelukt! Dus 1000x dank. 

Liefs Zuster Ada en tante Irvine 
      

Leerkrachtendag 

Op woensdag 6 oktober werden we verrast met heerlijke thee, koffie en koffiekoeken. BEDANKT 
IEDEREEN !  

 
Start fluo-actie 

Op maandag 7 november gaat onze HELM OP FLUO TOP-actie weer van start ! We vragen aan de 
kinderen om tijdens deze donkere dagen met een fluohesje naar school te komen. De fietsers 
dragen hierbij best een helm.  
We zijn benieuwd naar de uitdagingen en of de kinderen de te verdienen sterren kunnen 
behalen… 

 

Technopolis en Urania : 5e lj 

Op maandag 14 november trekken de leerlingen van het vijfde er een dagje op uit. Ze 

bezoeken Technopolis, dit is een Vlaams doe-centrum voor wetenschap en technologie 

in Mechelen. Daar experimenteert de bezoeker zelf en ervaart hij op een leuke manier 

hoe wetenschap en technologie deel uitmaken van het dagelijkse leven. Verdere info 

volgt nog in een brief. 

 

Kronkeldiedoe : 1e lj 

Tijdens dit bewegingslandschap wordt het volgende verwacht van de kinderen van het 1e  leerjaar : veel 

bewegen en weinig stilstaan ! Deze sportactiviteiten gaan door in de sporthal Hemelrijk op 

vrijdagvoormiddag 19 november. Verdere info volgt per brief. 
 

Nieuwe LO-leerkracht 

Rob Van Opstal zal vanaf 7 november de bewegingslessen voor 2,3,4,5 en 6 begeleiden en ook de 

zwemlessen. Sommige leerlingen kennen hem misschien vanuit verschillende groepen bij Gympuls. We 

hopen dat hij zich vlug thuis voelt op onze school en onze kinderen op een fijne manier laat bewegen en 

leert zwemmen. 

 

Hartelijk dank voor het aankopen van de zakjes of mandjes met chocolade 

herfstvruchten. Laat het smaken ! 

 

 

 

 

 



Activiteitenkalender – november 2022 

D 1 Herfstvakantie 

W 2  

D 3  

V 4  

Z 5  

Z 6  
M 7 Alle klassen : start FLUO-actie 
  Deze week : kriebelcontrole 

D 8  
W 9 2CA+2CB+5CA+5CB+5CC : Oog voor lekkers : clementines 
D 10 1CA+1CB+1CC+5CA+5CB+5CC : zwemmen 
V 11 Wapenstilstand : geen school 
Z 12  
Z 13  
M 14 5CA+5CB+5CC : Technopolis 
D 15  
W 16 2CA+2CB+5CA+5CB+5CC : Oog voor lekkers : appels 
D 17 1CA+1CB+1CC+5CA+5CB+5CC : zwemmen 
  20u00 : vergadering ouderraad 

V 18 1CA+1CB+1CC : Kronkeldiedoe 
Z 19  
Z 20  
M 21  
D 22  
W 23 2CA+2CB+5CA+5CB+5CC : Oog voor lekkers : kaki’s 
D 24 1CA+1CB+1CC+5CA+5CB+5CC : zwemmen 
V 25 Alle klassen : bavilezen 
Z 26  

Z 27 Eerste zondag van de advent 

M 28  

D 29  

W 30 3CA+3CB+3CC+4CA+4CB+4CC : Oog voor lekkers : sinaasappelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geluksvogels ‘vrienden geven ons vleugels’ 

  Tijdens de maanden november en december leren we Parus 
  beter kennen. Hij is vriendelijk voor anderen en probeert met 
  iedereen goed op te schieten. Daarom heeft Parus ook veel 
  vrienden. Want wie zelf vriendelijk is, maakt sneller vrienden.  

  ‘Vrienden zijn vriendelijk’ is het thema waar alle juffen, meesters 
  en kinderen rond gaan werken tijdens deze maanden.  

   


