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Veiligheid en preventie op school 
 

• Zieke kinderen moeten uitzieken, anders steken ze ook 
andere kinderen aan. Kinderen komen dus enkel naar 
school als ze gezond zijn.  Als wij merken dat uw kind zich 
ziek voelt op school dan zullen wij u contacteren om het kind 
op te halen.  
  

• Er worden ook geen medicijnen op school toegediend tenzij op duidelijk doktersvoorschrift met daarop alle 
nodige info wat betreft toedieningswijze, uur van toedienen, bewaarwijze,… 

 

 

1 Z Nieuwjaar 

2 M  

3 D  

4 W  

5 D  

6 V 3 koningen 

7 Z  

8 Z Einde van de kerstvakantie 

9 M 
Start van het tweede trimester 
Welkom nieuwe instappers 

10 D Start koekenverkoop 

11 W  

12 D  

13 V  

14 Z  

15 Z  

16 M  

17 D  

18 W  

19 D  

20 V  

21 Z  

22 Z  

23 M  

24 D  

25 W  

26 D Informatieavond ‘Voor de eerste maal naar school’ -> 19.30u -> Inschrijven via de website 

27 V  

28 Z  

29 Z  

30 M  

31 D Dag van de directeur 

Januari 2023 – Op de planning   



…kerstvakantie… 
…een mooie periode voor… 

 …samenzijn… 
…gezelligheid… 

…even écht tijd met je kinderen… 
…gezelschapsspelletjes, verhaaltjes, knuffelen, koken, bakken… 

…laat je verwonderen… 
…wij raden het aan… 

 
 
 

JANUARI 2023 

Mariaberg Hoek 
Moerkantsebaan 287  - 03 667 37 23 – www.mariaberg.be – kleuterschool@mariaberg.be 

 

INSTAPPERS 
Welkom nieuwe kleuters die op maandag 9 januari instappen !!!  

Wij zijn blij jullie te mogen ontvangen. 
Wij hopen dat jij -en je ouders- je snel thuis voelen in onze school. 

 
 

INFOAVOND ‘Voor de eerste maal naar school’ 

 
“Voor de eerste maal naar school” 

Info-avonden  
Vestiging Heikant 24/01/2023 – 20u 
Vestiging Hoek 26/01/2023 – 19.30u 
Vestiging Centrum 26/01/2023 – 20u 

 
Meer info en inschrijven via WWW.MARIABERG.BE 

kleuterschool – infomomenten startertjes – klik op de link per vestiging 
 
 

 
WAFEL EN TRUFFELVERKOOP 

Wij organiseren weer een verkoop van heerlijke wafeltjes en truffels de start hiervan is op 10 
januari. De opbrengst wordt besteed aan speel en leermaterialen voor de kinderen.  Wij willen 
jullie alvast bij voorbaat bedanken voor de vele dozen lekkers die jullie al vele jaren verkopen 

en opsmullen 😊.  Al het lekkers kan worden opgehaald op 10 februari. 

 
 

GOEDE VOORNEMENS… 
…alle winterkledij, koekendoosjes en spulletjes voorzien van een naam… 

 

 
…ALVAST TE NOTEREN… 

➢ Woensdag 1 februari 2023 - Pedagogische studiedag - Geen school voor de kleuters 
➢ Vrijdag 10 februari 2023 - Levering van de koeken en de truffels 
➢ Vrijdag 17 februari 2023 - Carnaval – Pannenkoekenfeest en optocht! 
➢ Zaterdag 24 juni 2023 – Schoolfeest! – Van harte welkom! 

 

FIJNE KERSTDAGEN – GELUKKIG NIEUWJAAR  
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