
 
Onze oproep naar nieuwe gemachtigd opzichters heeft helaas nog geen resultaat opgeleverd. Er zijn nog geen 

mensen die gereageerd hebben. 
Dus hebt u soms tijd om mee te zorgen voor veilige verkeer voor onze kinderen ? 

Kent u iemand buiten de school die 's ochtends zich hiervoor wil engageren ?  
BEL ( 03 667 37 23) OF MAIL ( mariaberg@mariaberg.be)  ONS.

 
We willen hierbij ook de gemachtigd opzichters van dienst bedanken om bij wind, regen of zonneschijn steeds paraat te 

staan om onze kinderen veilig over te laten of het oprijden bij de school te begeleiden. 
Een speciaal woordje van dank aan twee gemachtigd opzichters van dienst die de verkeerstoorts graag doorgeven : 

Ilse Konings en Micha van Oorschot BEDANKT voor jullie inzet voor de veiligheid van onze kinderen de voorbije jaren! 
We gaan hen bedanken met een kersenpittenkussentje , symbolisch om hen te verwarmen bij de momenten van de 

voorbije jaren dat ze voor ons in de kou hebben gestaan en waarbij we hopen de warme dank vanuit de school door te 
kunnen geven.

 

GEZOCHT : GEMACHTIGD OPZICHTERS !
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BELANGRIJKE DATA

16 DECEMBER

3 JUNI 2023 
Op deze zaterdag zijn jullie van 

harte welkom op ons    
SCHOOLFEEST ! 

Gezellig kerstmarkt met leuke 
knutselwerkjes van onze 

leerlingen en een drankje.
Van 15.30u - 17.30u 
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6 DECEMBER = GEEN SCHOOL 
pedagogische studiedag. De 
leerlingen mogen vandaag 

lekker thuis blijven. 

DE ADVENT

Kleine kaars daar brand je dan.
Deze vlam is het begin

van een nog veel groter licht.
Het geeft ons leven zin.

De advent is weer begonnen, we tellen samen af naar 
Kerstmis. Ook op school besteden we hier aandacht aan. Dit 

jaar werken we rond het thema 'Samenhorigheid'.
De eerste kaars werd alvast aangestoken met erbij een 

passend gedichtje:

Tussen 30 november en 16 
december gaan al onze klassen 
van het 3e,4e,5e en 6e leerjaar 
schaatsen op het Heuvelplein ! 

Plezier verzekerd ! 

Vrijdag 2 december komt de Sint weer op bezoek op onze school ! 
De kinderen zetten dan ook hun schoentje klaar in de klas. 

Herinnering i.v.m. chocolade zoetigheden in de brooddoos van de kinderen :
de afspraak op onze school is dat dit mag één week voor en na 6 december

(zoals vermeld in onze schoolbrochure).
 Concreet wil dit zeggen : van maandag 28 november

t.e.m. vrijdag 9 december.
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D 1 1CA+1CB+1CC+5CA+5CB+5CC : zwemmen

V 2 NM: de Sint komt op bezoek 
alle klassen : schoen zetten ! 

Z 3  

Z 4  

M 5  

D 6 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

W 7 3CA+3CB+3CC+4CA+4CB+4CC: oog voor lekkers : clementines 

D 8 1CA+1CB+1CC+5CA+5CB+5CC : zwemmen

V 9 5B en 5C : schaatsen

Z 10  

Z 11  

M 12  

D 13  

W 14 3CA+3CB+3CC+4CA+4CB+4CC: oog voor lekkers : peren 

D 15 1CA+1CB+1CC+5CA+5CB+5CC : zwemmen
5CA + 5CB + 5CC : vaccinatie 

V 16 Alle klassen : BAVI - lezen 
Kerstmarkt + kerstdrink 

Z 17  

Z 18  

M 19  

D 20  

W 21  

D 22 GEEN zwemmen vandaag ! 

V 23  

Z 25 KERSTDAG

M 26  

D 27  

Z 24 Begin kerstvakantie

W 28  

D 29  

V 30  

Z 31 OUDEJAARSAVOND
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