
Het blauwe mapje met de punten- en 
bolletjesrapporten

Het blauwe mapje met het rapport 
bewegingsopvoeding

Het rode mapje met de evaluatie van enkele 
muzische activiteiten

Rapporten
Juist voor de kerstvakantie kregen onze 

leerlingen drie mapjes mee:

We verwachten deze mapjes terug na de vakantie 
in de eerste schoolweek van januari !

 

Veiligheid in het verkeer is heel belangrijk! 
Daarom dragen alle kinderen fluo op straat. 

Daarom begeleiden de vrijwillige gemachtigd opzichters bij het zebrapad de kinderen. 
Daarom stellen we onze fietsenrijen op in volgorde van vlotte en veilige doorstroming. 
Daarom vragen we op de parking niet dubbel te parkeren en niet de stoep te gebruiken. 

Daarom vragen we alle kinderen om rustig te rijden in de straat. 
 

Helaas merkten we in 2022 dat niet iedereen deed wat hier werd opgesomd. 
Kunnen we als weggebruikers, fietsers of voetgangers in 2023 er samen toch een veilig jaar van 

maken en deze afspraken respecteren? 
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Veiligheid 

Oudercontacten zesde 
leerjaar

Voor onze zesdeklassers is 2023 het 
speciale jaar waarin ze afscheid nemen 
van onze school en uitvliegen naar de 
secundaire scholen van hun keuze. 

Deze keuze willen de leerkrachten graag 
met de ouders en de kinderen bespreken 
bij de oudercontacten. Deze gaan tussen 

8 en 15 februari. Een uitnodiging 
volgt.

maatschappelijk assistente op school.
Vanaf januari 2023 zal een maatschappelijk assistente 

ons team vervoegen. 
Eén keer per maand zal Renske van Veldhoven op onze 

school aanwezig zijn om (financiële) vragen te 
beantwoorden.

Ervaar je bijvoorbeeld moeilijkheden bij het betalen 
van facturen, heb je vragen rond mogelijke

tegemoetkomingen, wil je graag een kaart van ‘t 
kabaske/schakeltje aanvragen, heb je vragen rond
huisvesting…? Hiermee kan je allemaal terecht bij 

Renske. 
Verder info volgt. 

Onze beste 
wensen voor 

2023 !
T E A M  M A R I A B E R G  
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 'Vaders en eieren'
Een pinguïnman volgt een

pinguïnvrouw door zeeën tot op het
land. Ze stranden ver weg van de

Zuidpool, hun thuis. 
De man voelt zich onweerstaanbaar

aangetrokken tot de vrouw. 
Wanneer het vrouwtje zwanger raakt,
valt er heel wat te beredderen, bij
keizerpinguïns broedt de vader het
ei uit en moet de moeder op zoek

naar voedsel. 
Een universeel verhaal over liefde,
toekomstdromen, verdriet en familie.

 
toneel voor onze leerlingen van

leergroep 3 !
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'Olifant en krokodil'
 

Over  sluwe Krokodil die denkt 
vriendelijke Olifant een hak te 

zetten…
 

Over handige Krokodil die voor 
kunstminnende Olifant een 

meesterwerk maakt…
 

Over luidruchtige Krokodil die met 
zijn buurman Olifant in de muziek 

gaat…
 

Over samen thee drinken, samen 
verwonderd zijn én vooral: samen 

muziek maken!
 

toneel voor onze leerlingen van 
leergroep 1!

cacaotruffels 
schilfertruffels 
vanillewafels
vanillewafels met chocolade
frangipane
carré confituur

KOEKENVERKOOP !
 

Op 10 januari start onze jaarlijkse 'koekenverkoop' ! 
Er is keuze uit :

 
Met de opbrengst willen we dit jaar de fietsenstalling van zowel kleuter- als 

lagere school verder uitbreiden en afwerken.  
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activiteitenactiviteiten  
januari '23januari '23

Z 1  

M 2  

D 3  

W 4  

D 5 KERSTVAKANTIE 

V 6  

Z 7  

Z 8  

M 9  

D 10 START KOEKENVERKOOP 

W 11
Kriebelcontrole 

NM : trefbaltornooi 3e en 4e leerjaar
1 -6 H : Oog voor lekkers : appel

D 12 1H + 2H + 3H + 4H : zwemmen

V 13  

Z 14  

Z 15  

M 16  

D 17  

W 18 1-6 H : Oog voor lekkers : snoeptomaten

D 19 1H + 2H + 3H + 4H zwemmen 
NM : toneel 'olifant en krokodil' leergroep 1

V 20  

Z 21  

Z 22  

M 23  

D 25 Hercontrole kriebelen 

W 26 1-6 H : Oog voor lekkers : peer 

D 27 1H + 2H + 3H + 4H : zwemmen
10.30u : Toneel 'vaders en eieren' leergroep 3

V 24  

Z 28  

Z 29  

M 30  

D 31  
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