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WIJSNEUS ZEGT: AANDACHTSPUNT VAN DE MAAND: november 
 

“VEILIGHEID VOOR ALLES !” 

 
Gedurende de eerste twee maanden van het nieuwe schooljaar wees Wijsneus ons op het belang van regels in een 
organisatie en de noodzaak van het opbrengen van het nodige respect voor elkaar en voor de dingen die ons omringen. 
Deze zaken worden in de loop van het schooljaar zeker niet vergeten, het is zelfs zo dat alle juffen en meester Yannick 
er gedurende het ganse schooljaar op gaan letten en dat je er zelfs op het rapport feedback over krijgt. 
 
Aangezien we stilaan in de donkerste maanden van het schooljaar gaan belanden, wil Wijsneus in de maand NOVEMBER 
een EXTRA INSPANNING doen rond VERKEER en ons attent maken op ons gedrag in dat verkeer. Wijsneus weet immers 
als geen ander welke inspanningen de juffen allemaal leveren om onze kinderen zo goed mogelijk op te leiden om deel  
te gaan nemen aan het verkeer. Nu is echter de tijd gekomen om al de dingen die je in de klas geleerd hebt en op de 
speelplaats geoefend hebt, in de praktijk te gaan omzetten. Om dit tot een goed einde te kunnen brengen denken we 
aan volgende zaken: 
 

• Als ik met de fiets naar school kom, dan zorg ik dat deze technisch in orde is en dat ik mijn licht zeker opzet. 
Indien ik een fietshelm heb, dan zet ik deze zeker ook op ! 

• Als ik mij in het verkeer bevind, dan zorg ik dat ik mij aan de regels houd. Ik stap of fiets op de juiste plaats. 
Ik steek over op een correcte manier, ik neem of verleen voorrang als het moet, ik houd mij aan de 
verkeersborden en tekens die ik tegenkom.  

• Ik zorg er voor dat ik goed gezien word in het verkeer. Het opzetten van mijn licht, het dragen van 
reflecterende armbanden of strips kan heel wat narigheid voorkomen en maakt mijn situatie in het verkeer al 
heel wat veiliger. 

• Indien ik met de auto naar school gebracht word, dan zorg ik er voor dat mijn mama of papa mij afzet op een 
reglementaire plaats. Bij het uitstappen neem ik de richtlijnen in acht die ik hierover kreeg in de school. 

 
We hopen dat al onze kinderen deze actiepunten zeker gaan gehoorzamen. Het zal ons allen echt wel ten goede 
komen… 
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OOK DE WEG DIE JE KIEST OM VAN EN NAAR DE SCHOOL TE KOMEN IS ENORM VAN BELANG ! 
VANDAAR HIERONDER ENKELE BELANGRIJKE ZAKEN HIEROVER: 
 

 

 

 

 

VEILIG OP WEG TUSSEN THUIS EN SCHOOL 

DOELSTELLINGEN: 

• De leerlingen kunnen de gevaren in een concrete 
situatie beschrijven en kennen de afspraken voor 
een veilig gedrag. 

• De leerlingen kennen de voor hen relevante 
verkeersregels die van toepassing zijn op hun 
schoolweg en kunnen ze toepassen. 

AFGESPROKEN: 

• Ga je te voet of per fiets naar school, zoek dan 
samen met je ouders welke weg  je het beste neemt 
en leg die weg enkele keren samen af.  

• Rijd ik met de wagen mee, 
dan stap ik altijd in en uit aan de kant van de 
stoeprand. 

 

 

 

 

 

November 
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Vreugde & Verdriet 

 

❖ Op 19 september 2022 is Tuur, broertje van Julie (K1L), geboren. We wensen de familie een dikke proficiat! 
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Klasnieuws!!  

 

“LICHTPUNTJES” 

VERTROUWEN UITSTRALEN 

              Dat is het jaarthema van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

 

 

 

 

Maria op bezoek bij Elisabet 

Elisabet, de nicht van Maria, was op hoge leeftijd voor het eerst zwanger. Maria besloot haar op te zoeken. Ze reisde 
naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias en Elisabet binnenging.  

 

‘Goeiedag, Elisabet!’ riep Maria uit toen ze haar nicht zag. ‘Hoe gaat het met jou?’  
Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, bewoog het kind in haar buik. Elisabet voelde opeens dat er met Maria iets 
speciaals aan de hand was. De Geest liet haar dat zien. Ze zei: ‘Goeiedag Maria! Jij bent de meest gezegende van alle 
vrouwen! En ook het kind dat je in je buik draagt, is gezegend! Jouw kind komt van God. Wat ben ik blij dat de moeder 
van dit speciale kind naar mij toekomt. Toen ik je groet hoorde, sprong het kind in mijn buik van vreugde op. Wat 
heerlijk dat je geloofd hebt dat de woorden van God werkelijkheid zullen worden.’ 
Toen dacht Maria aan alle mensen die al zo lang op vrede wachten, aan alle armen die op rechtvaardigheid hopen, aan 
alle mensen die worden uitgebuit. 
Ze zei: 

     ‘Ik ben God zo dankbaar. 
     Mijn hart zingt voor God, die ons zal redden. 
     Hij heeft oog gehad voor mij, een onbelangrijke vrouw. 
     Iedereen zal voortaan mijn naam kennen en mij gelukkig prijzen. 
     God heeft grote dingen voor mij gedaan, zoals voor alle kleine mensen. 
     Zijn naam is heilig. 

 

EEN LANTAARN:  
Het gewone en het bijzondere een plek geven in je leven 

NOVEMBER 
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     Hij is oneindig goed en iedereen kan tot Hem bidden. 
     Hij is machtig en zet de hoogmoedige mensen op hun plaats. 
     Hij neemt de macht af van wie er misbruik van maakt. 
     Wie klein is, maakt Hij groot. 
     Wie honger heeft, geeft Hij veel goede dingen, 
     maar rijken stuurt Hij weg met lege handen. 
     Hij trekt zich het lot van zijn volk aan, 
     zoals Hij onze voorouders heeft beloofd: 
     Hij herinnert zich zijn belofte van trouw  
     aan Abraham en aan wie na hem kwam, 
     tot in eeuwigheid.’ 

Maria bleef ongeveer drie maanden bij Elisabet. Daarna ging ze weer naar huis. 

Naar Lucas 1,39-45 

Uit: Hosanna! Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen (Kolet Janssen, ill. Roel Ottow, Van In, 2013)  

 

 

 

https://school.vanin.be/hosanna-bijbelverhalen-bij-tuin-van-heden-nu.html
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Een kijkje in de instapklas / eerste kleuterklas 
 

Samen spelen, samen leren. 
Knutselen en frutselen. 

Genieten van het samen zijn. 
Dat vinden wij ontzettend fijn! 
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Bibwijzer 4A 

 

Het vierde leerjaar ging op vrijdag 21 oktober 2022 een namiddag 
naar de bibliotheek. 

We kregen daar een duidelijke uitleg over het opzoeken van boeken 
op de website. 

 

 

We speelden een leuk spel en zijn nu echte experts in het zoeken 
van boeken. 

Wat een fijne namiddag!  

Groetjes, 

het vierde leerjaar  
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De derdeklassers spelen met zakken vol lego 

 

In de week van 10 tot en met 14 oktober stonden er 6 jute zakken vol met Lego in de Mariaschool. Olala ! 

De derdeklassers vonden dit natuurlijk geweldig. 

Op donderdag 13 oktober reserveerden wij de turnzaal zodat we naar hartenlust konden bouwen. 

We maakten een drive-in, een boerderij, gekke figuren, straffe uitvindingen, smileys, huisjes, een ijskarretje, een 
woonboot, robotten, een onbewoond eiland … 

De tijd vloog voorbij! 

   

 

  



 

 Gesubsidieerde Vrije Basisschool - Bergstraat 12 - 2280 Grobbendonk  

 

9 

Onze eersteklassers op herfstwandeling 

 

Op 11 oktober trokken we met onze eersteklassertjes erop uit om te kijken hoe de natuur verandert in de herfst. We 
vonden mooie herfstbladeren, vruchtjes en paddenstoelen.  

       

    

Gelukkig vonden we ook nog even de tijd om te spelen. 

   

 

In de heen- en terugweg gingen we ook nog op zoek naar zwerfafval en ook dat vonden we helaas, maar we namen het 
netjes mee naar school. Zo werd de omgeving ook weer wat properder ;) 
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Soep maken 4A 

Op maandag 24 oktober 2022 kon je in de gangen van de Mariaschool 
heerlijke pompoensoep ruiken, gemaakt door het vierde leerjaar. 

Eerst gingen we knap aan de slag en nadien konden we dan smullen van 
onze verse soep. 

 

Wat zijn we dankbaar aan Rita om ons zo hard te komen helpen en om 
haar recept met ons te delen!  
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Woordje van het oudercomité 

       

Beste ouders, grootouders, familie en vrienden, 

Wauw! De eerste vakantie staat al voor de deur! Onze kids hebben al massa’s bijgeleerd! Tijd om een weekje te 
pauzeren. ⏯️ 

De herfstverkoop is ondertussen ook al achter de rug! Allen van harte bedankt voor jullie aankopen! 🧇🍎🍷🍾 

Zoals de meesten al wel weten kan je inschrijven voor onze quiz! Deelnemen kan met minimum 4 en maximum 6 
personen per ploegje! Ben je niet zo'n straffe quizzer? Geen paniek! Je kan altijd alles op alles zetten om de zuipbeker 
in de wacht te slepen! 🍻 

Trommel familie, vrienden en collega’s op om samen of tegen elkaar deel te nemen aan de leukste quiz van het jaar! 

Wacht niet te lang om in te schrijven want de plaatsen zijn beperkt! 😁 

Zijn er mensen die niet wensen deel te nemen, maar het zien zitten om die avond te komen helpen?  Geef dan een 
seintje via fatimadesmedt@hotmail.be of 0472/ 97 22 36, dan kijken we samen waar je graag een handje toesteekt. 
✋ 

Om alweer wat verder te kijken, vraag ik alvast om de datum van de kersthappening te noteren in je agenda! 10 
december kan je komen genieten van onze gezellige kerstmarkt met boekenbeurs. Er valt veel lekkers te eten en te 
drinken. En uiteraard staat gezelligheid op de 1ste plaats 🔥🎄 

Dit jaar kan je ook een kraampje van de Mariaschool vinden op het Astridplein op 18 december. Dan organiseert de 
gemeente een eindejaarsdrink en ook wij zijn van de partij met veel lekkers! Kom zeker een kijkje nemen! 🥂 

Ik geef nog even het overzichtje van de evenementen van komend schooljaar door. Noteer deze data in je agenda zodat 
je zeker niets mist! Laat ons hopen dat we alles op een normale manier, zonder beperkingen, kunnen organiseren! 

 
- Quiz – zaterdag 19 november 2022 
- Sinterklaas – vrijdag 2 december 2022 
- Kersthappening + boekenbeurs – zaterdag 10 december 2022 
- Carnaval – vrijdag 17 februari 2023 
- Fluobal en fuif – zaterdag 11 maart 2023 
- Zomerfeest – zondag 25 juni 2023 
 

 
Geniet van de vakantie en hopelijk zien we elkaar op de quiz! 
 

Namens het oudercomité, 

Fatima De Smedt 

Voorzitter 
fatimadesmedt@hotmail.be  -  0472 97 22 36 

 

mailto:fatimadesmedt@hotmail.be
mailto:fatimadesmedt@hotmail.be
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Activiteitenkalender november 2022 

 

01/11 *Allerheiligen 
02/11 *Allerzielen 
07/11 *Vandaag verwelkomen we de nieuwe kleuters in het klasje van juf Liesbet en juf Lotte. 

*VANDAAG start onze INZAMELACTIE van kleding, stoffen en aanverwanten. Op 
   een extra briefje ontvangen jullie nog wat meer info over deze ACTIE ! 

08/11 *Vandaag gaat om 15 uur het eerste oudercafé van start in de Boekentuin ! 
09/11 *FRUITDAG, vandaag genieten we van heerlijke kiwi’s. 
11/11 *WAPENSTILSTAND (Vrijaf voor iedereen ! ) 
12/11 * Vandaag tussen 10 en 12 uur mag je nog materialen voor de  

   TEXTIELINZAMELACTIE binnen brengen via de POORT van de  
   BERGSTRAAT ! 

14/11 *PEDAGOGISCHE STUDIEDAG: onze kinderen slapen lekker uit, terwijl de  
  Juffen en meester Tom plaats nemen op de schoolbanken ! 

16/11 *De kleuterschool trekt vandaag naar de bossen van de RIMBOE. 
*FRUITDAG, vandaag genieten we van heerlijke appels ! 
*Dit is de laatste dag om TEXTIEL binnen te brengen op school ! 

17/11 *Het 4de leerjaar neemt deel aan de activiteit rond “WAPENSTILSTAND”  
   georganiseerd door de gemeente, dit gaat door in de namiddag. 

19/11 *VANDAAG KAN JE DEELNEMEN AAN DE MARIAQUIZPEL ! DEZE  
  START STIPT OM 20 UUR ! 

21/11 *Het 1ste tot en met het 6de leerjaar brengen vandaag een bezoekje aan de  
  gemeentelijke bibliotheek ! 

22/11 *Klas K2S en K3G brengen vandaag een bezoekje aan de gemeentelijke 
  bibliotheek ! 

23/11 *FRUITDAG, vandaag genieten we van heerlijke wortelen. 
*ZWEMMEN VOOR DE LAGERE SCHOOL, behalve voor het 6de leerjaar. Zij gaan  
  bomen planten aan de WATERMOLEN. 
*Onze kleuters trekken vandaag op sportdag in de sporthal DE MOLEN ! 

    19 /11 *START van de VOORLEESWEEK ! 
27/11 *EINDE van de VOORLEESWEEK ! 
29/11 *RAPPORT TWEEDE PERIODE met OUDERCONTACT voor de LAGERE  

  SCHOOL en KLEUTERSCHOOL ! 
30/11 *FRUITDAG, vandaag genieten we van heerlijke mandarijnen. 

 
 

 


