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Veiligheid in en rond de school 
 
 

Dit verdient een grote (fluo)pluim! 

Wij zijn super trots op alle kleuters en ouders 

die elke dag met fluo-vestje naar school komen. 

 

 

 

Luizenpreventie 

Er werden geen luisjes aangetroffen in de haartjes van onze kleuters bij de vorige controle, wat fijn! 

Moest u toch neten of luizen aantreffen meldt dit dan even aan de klasjuf. 

Zo kunnen wij eventuele verdere verspreiding mee in de gaten houden. 

1 D  

2 V Schoentje zetten in de klas  
3 Z  

4 Z  

5 M Wat hebben sint en piet gebracht?  

6 D Pedagogische studiedag   → GEEN SCHOOL VOOR ONZE KLEUTERS 

7 W  

8 D  

9 V  
10 Z  

11 Z  

12 M  

13 D  

14 W  

15 D Zwemmen voor de kleuters van de derde kleuterklas  

16 V Kerstwandeling  
17 Z  

18 Z  

19 M Langsgaan met kerstpak bij rusthuis -> bijtjesklas 

20 D  

21 W  

22 D 
Kijkmomentje voor instappers  
Kerstfeestje voor eerste, tweede en derde kleuterklas 

23 V Kerstfeestje voor de instapklas                                                                                                    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  
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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 

Joepie, sinterklaas is weer in het land.  
De kleuters zetten samen met de juf hun schoentje vrijdag 2 december in de klas. Maandag 

gaan we vol spanning en plezier kijken wat de sint en zijn pieten gebracht hebben. 
 

 
ADVENT EN KERSTMIS 

We steken elke week één kaarsje aan in de adventsperiode. We kijken samen uit naar de 
geboorte van Jezus met Kerstmis. We laten dit niet zomaar voorbij gaan en organiseren 

net voor de kerstvakantie per leeftijd een kerstfeestje. 
 

 
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…  

 
 
KERSTWANDELING 
Hopelijk hebben jullie je ingeschreven voor onze gezellige 
kerstwandeling? Toch vergeten? Geen probleem! Je kan nog 
inschrijven tot en met 2 december. Als je deelneemt krijg je 
vooraf via de boekentas je bonnetjes en nog wat informatie 
mee naar huis. Vergeet ook zeker je fluohesje en zaklamp niet!  
 
 

 
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! 

 
 
 
 

http://www.mariaberg.be/
mailto:kleuterschool@mariaberg.be


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 


