Schooljaar 2022 – 2023

September 2022 – Planning
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De eerste schooldag -> Welkom, blij jullie weer te zien!

Informatieavond vestiging Heikant -> 19.30u
Informatieavond vestiging Centrum -> 19.30u
Informatieavond vestiging Hoek -> 19.30u

Strapdag -> Samen sterk strappen, met de fiets of te voet

Theater 2e + 3e kleuterklas Hoek -> voormiddag
Theater 2e + 3e kleuterklas Centrum -> namiddag -> kleuters moeten op school eten
Theater 2e + 3e kleuterklas Heikant -> namiddag -> kleuters moeten op school eten

VERKEERSTIP:
Onze kinderen zijn weer daar!
Let je extra goed op in een schoolomgeving?!
Kleuters worden altijd onder begeleiding van de (groot)ouder(s) naar school gebracht en worden ’s
avonds ook steeds door een (groot)ouder opgehaald!

September 2022

Mariaberg Centrum-Heikant-Hoek
Grensstraat 14 - 03 667 37 23 – www.mariaberg.be – kleuterschool@mariaberg.be

TERUG NAAR SCHOOL: we wensen iedereen een fijne start!
Hopelijk hebben jullie heerlijk kunnen genieten van deze mooie
zomervakantie. We beginnen weer aan een nieuw schooljaar met veel
bekende maar ook veel nieuwe gezichtjes. We zijn klaar voor een vliegende
start in een nieuwe klas met een nieuwe juf. Wij danken u voor het
vertrouwen in onze school en hopen om samen met u vele dromen waar te
maken! We wensen dat het een mooi schooljaar mag worden.
AANWEZIGHEID DIRECTIE
Als directie probeer ik regelmatig langs te komen op de drie vestigingsplaatsen om zo
het contact met de kleuters en de ouders te behouden. Helaas kan ik, wegens een
drukke agenda, geen vaste momenten prikken waarop ik aanwezig zal zijn. Mocht u
mij op één of ander moment dringend nodig hebben aarzel dan niet om telefonisch
een afspraak te maken op de school.
DOCUMENTEN
U ontvangt via Smartschool voor de kleuterschool bij de opstart van het schooljaar
een aantal documenten. Ook de schoolbrochure wordt digitaal ter beschikking
gesteld via, dit de website: www.mariaberg.be -> kleuterschool -> informatie
U krijgt volgende informatie nog via smartschool:
❖
Bijlage 1 : personeelslijst
❖
Bijlage 2 : foto met het leerkrachtenteam
❖
Bijlage 3: financiële bijdragen
❖
Bijlage 4 : kalender en verlofdagen
AANPASSING IN HET SCHOOLREGLEMENT
Wij moeten u inlichten over aanpassingen in het schoolreglement bij aanvang van
een schooljaar. Dit betreft:
- Optrekken van de maximumfactuur -> de jaarlijkse bijdrage wordt door de
overheid opgetrokken van 45 EURO naar 50 EURO.
MIDDAGVERBLIJF
De kinderen brengen GEEN drank van thuis mee naar school. Tijdens de middag wordt
er gratis drinkwater aangeboden van PIDPA. Dit water is gezond en wordt periodiek
door de drinkwatermaatschappij gekeurd. In de wintermaanden bieden wij ook
(gratis) thee aan. Graag alle brooddozen en potjes naamtekenen. Geef een gezonde
lunch mee dat je kind graag eet. Een klein snoepje als toetje kan gerust.

Save the date
Lekker griezelen tijdens de GRIEZELTOCHT op vestiging centrum:
Vrijdag 21 oktober! Meer info volgt nog.

VOOR –EN NASCHOOLSE OPVANG
We willen de ouders die gebruik maken van de voor- en naschoolse
opvang attent maken op de volgende afspraken: De opvang start niet
vroeger dan 7.00u, de opvang eindigt om 18.00u. Een ouder of
begeleidend persoon moet met het pasje van het kind steeds digitaal in
-en uitloggen . Wanneer kinderen te laat worden opgehaald, zal een
vergoeding van €6,00 per kind per begonnen half uur aangerekend
worden . Op Heikant is de buitenschoolse opvang in de Potlodenschool.
LEERPLICHT KLEUTERS DERDE KLEUTERKLAS
Vanaf 1 september 2020 werd de leerplicht van kinderen van 6 naar 5 jaar verlaagd.
Kleuters geboren in 2017 moeten minstens 290 halve dagen op school zijn, al is
maximale aanwezigheid het streefdoel. Afwezigheden die de directie als aanvaardbaar
beschouwt kunnen meetellen voor de 290 halve dagen aanwezigheid.
SCHOOLTOESLAG 2022-2023
Vanaf drie jaar kunnen kinderen die kleuteronderwijs, lager of secundair
onderwijs volgen jaarlijks een schooltoeslag krijgen als ze aan de
voorwaarden voldoen. Krijgt je kind al een Groeipakket dan ontvang je de
schooltoeslag automatisch als je er recht op hebt. Je moet geen
aanvraag doen. De schooltoeslag wordt uitbetaald tussen september en
december. Voor meer info surf naar:
https://www.groeipakket.be/sites/groeipakket/files/documenten/Infofiche%20Schooltoeslag%20%20Schooljaar%202022-2023_layout_1.pdf
THEATER 2E EN 3E KLEUTERKLAS
Via de gemeente Essen schrijven wij jaarlijks in voor het theater in de Rex. De
kleuters van de tweede en derde kleuterklas van de 3 vestigingen gaan
verspreid over twee dagen naar dit culturele theaterstuk zien. Dit schooljaar is
dit reeds in september. Meer info volgt per brief in SS. De bijdrage hiervoor
bedraagt €8 per kind en maakt een deel uit van de maximumfactuur.
HET THEATERSTUK
Broemmm
Een beeldende voorstelling vol avontuur waarin het thema peuter- en
kleuterpuberteit op humoristische wijze verbeeld wordt. Samen met Broem en
haar baasje Zip beleven de kinderen de spannendste avonturen. Zip wil weg
met haar autootje Broem maar het voertuig start niet...

