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WIJSNEUS ZEGT: AANDACHTSPUNT VOOR DE 

MAAND OKTOBER 
 

“BELEEFD ZIJN !” 

 

Wijsneus is echt in zijn nopjes. In de maand september hadden we immers afgesproken om de geldende 

regels zo goed als mogelijk na te leven…Nu blijkt dat alle kinderen hun uiterste best doen om dit ook 

waar te maken. Het omgaan met het aangeboden speelgoed, de klasballen en het rollend materiaal lopen 

best goed. Net als de afspraken rond het voetbalveld, het basketbalterrein en het nieuwe speeltuig. Ook 

het gebruik van het bordkrijt wordt niet met de voeten getreden. We kunnen dus verder doen zoals we 

bezig zijn...       

 

In de maand oktober gaat Wijsneus daarnaast onze aandacht vestigen op de beleefdheid van onze 

kinderen. Beleefdheid is iets dat je op alle plaatsen en terreinen waar je komt moet gebruiken. Wijsneus 

wil dan ook dat we dat gaan toepassen in gans onze school. Hij verwacht dan ook dat we in de maand 

oktober en de daaropvolgende maanden beleefd gaan zijn: 

 ten opzichte van elkaar (kinderen onder mekaar). 

 ten opzichte van de leerkrachten, poetsvrouwen, middagmoeders en de directie. 

 ten opzichte van de bezoekers in onze school. 

 

 

Aangezien we stilaan weer naar de donkere maanden van het jaar toegroeien, gaat WIJSNEUS zijn 

milieuwerkpunt in de maand oktober naar het volgende: 

 

Spaarlampen in huis 
 

Gloeilampen geven licht, maar geven ook heel veel warmte. Van alle elektriciteit die nodig is 

om een gloeilamp te laten branden, wordt maar één tiende gebruikt om licht te geven. De rest 

verdwijnt in warmte. Dat is een echte verspilling. Maar in plaats van gewone lampen kunnen 

we evengoed spaarlampen of ledlampen gebruiken. Die zijn veel zuiniger. Een spaarlamp 

verbruikt maar één vierde van de elektriciteit van een gloeilamp om evenveel licht te geven.  

Een goede spaarlamp brandt ook tien keer langer dan een gloeilamp voor ze kapot gaat.  

Wat doen we eraan?  

Deze week gaan we samen met papa of mama op zoek naar gloeilampen in ons huis. Deze 

vervangen we door spaarlampen of ledlampen. 

VEEL SUCCES !                                    
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Tot slot wil WIJSNEUS ook dit schooljaar de kinderen maandelijks even wijzen op enkele belangrijke 

zaken in het verkeer. Voor de maand oktober wil Wijsneus de aandacht vestigen op het volgende: 

 

 

 

AFSPRAKEN VOOR IN HET VERKEER 

DOELSTELLINGEN: 

 De leerlingen begrijpen het verkeer als een 

afsprakengeheel waarbij het erop aan komt 

dat iedereen de regels naleeft; zij tonen zich 

bereid dit te doen. 

 De leerlingen kennen de verkeerstekens die 

voor hen van belang kunnen zijn en kunnen 

het verkeersgedrag in hun omgeving 

toepassen. 

 De leerlingen zien in dat ze in het verkeer 

rekening moeten houden met andere 

weggebruikers en zijn bereid dit toe te 

passen. 

AFGESPROKEN: 

 Ben ik alleen te voet, 

dan stap ik steeds midden op de stoep. 

 

 Fiets ik naast een volwassene mee, 

dan rijd ik langs de kant van de huizen. 

 

 Ben ik nog geen 9 jaar, 

dan mag ik met mijn kinderfiets op de stoep 

fietsen. 

 

OKTOBER 
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Vreugde & Verdriet 

 

 Op 26 september de overgrootvader van Fil (K3G) en Vik (3A) overleden. We wensen de familie 

veel sterkte toe. 

 Op 19 september is Julie (K1L) grote zus geworden van broertje Tuur. Een dikke proficiat voor de 

hele familie! 
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Klasnieuws!!  

 

“LICHTPUNTJES” 

VERTROUWEN UITSTRALEN 

              Dat is het jaarthema van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus in de tempel  Naar Lucas 2, 41-52 

 

Wat een avontuur! Jezus is twaalf jaar en Hij mag mee op reis naar Jeruzalem. Dat is pas ver weg. De 

tocht duurt dagen. Jezus gaat in Jeruzalem het paasfeest vieren met zijn vader en moeder en ooms en 

tantes. Er gaan nog veel andere mensen mee die ze  kennen. Samen maken ze de lange tocht. 

Als ze moe zijn, rusten ze uit. Ze eten wat brood dat ze meegenomen hebben. Ze drinken water uit de 

kruiken die ze bijhebben. Dan trekken ze weer verder, terwijl ze liedjes over Jeruzalem zingen. Ze 

zingen over het paasfeest. 

Ze komen bij een rivier. Het is de Jordaan. Ze stroomt als een glinsterende waterslang door het land. 

De kinderen mogen er in spelen. 

“Voorzichtig, hoor,” waarschuwen hun vaders en moeders. “Ga niet te diep anders ga je kopje-onder.” 

De kinderen joelen en spatten elkaar nat. Heerlijk is dat. Er zwemmen visjes in het water. De kinderen 

proberen ze te vangen. Floep, de visjes zijn snel. Ze verstoppen zich in het riet. Maar de kinderen 

kunnen niet lang spelen. Hun vaders en moeders staan alweer te zwaaien. 

“Kom,” roepen ze.  “We gaan weer verder. Kom uit het water.” 

“Jammer!” zuchten de kinderen. 

Ze moeten nu weer klimmen. Nog één berg moeten ze over. En dan zien ze Jeruzalem. Wat mooi! De 

huizen van de stad schitteren in de zon. 

“Zie je de tempel?” wijzen de vaders en moeders. “Dat prachtige grote gebouw daar. Dat is het huis 

van God, waar we het paasfeest vieren.” 

Zingend gaan ze de poorten van Jeruzalem binnen. De kinderen huppelen. Samen zoeken ze voor 

iedereen een huis of een herberg waar ze kunnen logeren. Jezus kijkt heel goed rond in Jeruzalem. Hij 

 

EEN LICHTBAK: Luisteren en antwoorden 

SEPTEMBER 
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weet er al snel de weg door de straten. 

 

De volgende dag gaat Jezus met zijn vader en moeder naar de tempel. Niet iedereen mag de tempel 

binnengaan om er het paasfeest te vieren. Heel arme of zieke mensen blijven buiten op de trappen. 

De vader en moeder van Jezus brengen een geschenk bij de priesters in de tempel. Daarmee danken ze 

God voor het feest. Daarna zoekt Jezus zijn eigen weg door de tempel. Hij loopt door de gangen en over 

het plein. Er zitten geleerde mannen met elkaar te praten. 

“Kom er maar bijzitten,” zeggen ze tegen Jezus. 

Ze wijzen naar de boekrollen. “Kan je Gods woorden uit de boekrollen al lezen?” 

“Ja!” zegt Jezus. 

De mannen vertellen over het paasfeest. 

“Lang geleden heeft God naar ons geluisterd,” zeggen ze. “Toen waren we eenzaam en erg arm en 

alleen. We waren gevangen in een vreemd land. Maar we riepen om hulp en God hoorde ons. God 

maakte ons vrij om feest te vieren. Dat grote, blije paasfeest vieren we ieder jaar weer.” 

Jezus knikt. Hij heeft die woorden van het feest op school geleerd. Hij kan ze lezen in de boekrol. Hij 

kan ze ook zingen, zo uit zijn hoofd.  

“Mag ik u iets vragen?” zegt Jezus. 

De geleerden knikken. “Natuurlijk, vraag maar, het is goed om te vragen,” zeggen ze. 

“Hoort het paasfeest nu alleen bij de tempel?” vraagt Jezus. “Of hoort het bij het hele land en bij alle 

mensen, waar ze ook wonen? Ik denk dat je de liederen van het paasfeest overal kan zingen. Niet alleen 

in de tempel. Gods woorden uit de boekrol zijn toch voor iedereen? Wat denkt u?” 

 

De mannen in de tempel vertellen wat ze denken en wat ze weten. 

Ze lezen samen in de boekrollen. Ze kijken naar het land en denken na over het feest. Jezus mag er met 

hen over praten. Hij mag vragen wat Hij wil. Het is goed om te vragen. 

Ze praten lang met elkaar. Zo lang, dat ze de tijd vergeten. 

 

Zo gaat het ook de volgende dagen. Het paasfeest is voorbij voor ze het weten. De mensen moeten terug 

naar huis. Ze pakken hun spullen weer in. Ze nemen brood en water mee voor onderweg. Het is een hele 

drukte als ze vertrekken. 

Ook de vader en moeder van Jezus gaan terug. Als ze een tijdje gelopen hebben, vraagt Maria aan 

Jozef: “Waar is Jezus eigenlijk?” 

“Geen idee,” zegt Jozef. “Ik heb Hem al een poosje niet gezien. Hij is vast met de ooms en tantes 

vooruit gelopen.” 

“Ja,” zegt Maria. “We zullen Hem onderweg wel zien.” 

Maar als het avond wordt en iedereen gaat rusten, vinden ze Jezus niet bij de mensen die ze kennen. Ze 

worden nu heel ongerust. Waar kan Hij zijn? 

Ze moeten zo vlug mogelijk terug naar Jeruzalem. Daar zoeken ze in alle straten. Pas de derde dag 

vinden ze Hem. Hij zit in de tempel en praat met de leraren. De leraren luisteren naar Hem. Ze stellen 

Hem vragen. 

“Kind!”, zegt moeder Maria. “Waar was je toch? Wist je dan niet dat je vader en ik ongerust werden?” 

Jezus kijkt haar aan. “Maar wisten jullie dan niet dat Ik hier moet zijn, in dit huis, het huis van mijn 

Vader?” 

Maria kijkt verwonderd naar Jezus. Hij is al groot, dat ziet ze nu. 

Hij hoort bij God. Hij denkt na over Gods feest voor de mensen… 

Dan staat Jezus op. Hij neemt afscheid van de leraren in de tempel en gaat met zijn ouders naar huis.  

Maria vergeet niet wat Jezus haar heeft gezegd. Ik heb een bijzonder kind, denkt ze. 
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“LICHTPUNTJES” 

VERTROUWEN UITSTRALEN 

              Dat is het jaarthema van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEN SPOT: Vertrouwen geven en krijgen 

OKTOBER 
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Derde leerjaar gaat samen met hun leesknuffels voor vele 

leeskilometers 

 

In het derde leerjaar wordt weer goed gelezen. 

Hieronder zie je enkele sfeerbeelden. 

En… ook de leesknuffels zijn weer van de partij. 
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Fotografen in wording - Beeld en media 

De leerlingen van het 6de leerjaar kregen les over fotografie. De focus lag op verschillende perspectieven 

en compositie. Onze getalenteerde fotografen stelden een portfolio samen en selecteerden hun favoriete 

foto’s voor onze klasgalerij. Knap hé? 
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Fotografen aan het woord  

Alexander: “Ik vond het leuk en tof om eens een keer fotograaf te zijn.” 

Fleur: “Het was leuk en kunstig want we mochten kiezen van wat we een foto trokken dus we kregen 

vrijheid.” 

Ageia: “Wat een leuke leerstof als je fotograaf wil worden. Dit was de leukste les ooit. Dit ga ik me 

blijven herinneren in het middelbaar.” 

Jutte: “Ik vond deze les leuk! Poseren, foto’s trekken,… Deze les was de leukste les die ik al heb 

gehad!” 

Michel: “Thuis maak ik ook heel veel foto’s, dus deze opdracht was supertof!” 

Cédric: “Het was superleuk want je kon je fantasie gebruiken.” 
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Nieuws van onze oudste kleuters 

Hallo, 

 

Wij zijn de oudste kleuters en hebben al veel leuke dingen deze maand gedaan . 

Een uitstap naar het bos, een bezoek aan de markt, de sapmobiel bezocht, appelsienen geperst, 

verhaaltjes gaan lezen in de Boekentuin , de straten proper gemaakt,… . 

De maand september is voorbij gevlogen . We zijn alvast benieuwd naar wat we in de maand oktober 

gaan beleven. 

Vele groetjes van 

Lenn, Noah, Vic, Lewis, Younes, Fil, Stefania, Ayrith, Noé, Olivia, Lia, Colette en Sara 
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Woordje van het oudercomité 

       

Beste ouders, grootouders, familie en vrienden 

De eerste maand van het schooljaar is alweer bijna achter de rug. We zijn het ritme alweer gewoon, we 

hebben ons plekje in de klas gevonden en zijn er allemaal klaar voor om er een fijn schooljaar van te 

maken.    

Het oudercomité draait ook weer op volle toeren. We hebben dit schooljaar helaas afscheid genomen 

van Jo Goossens, maar zijn toffe madam, Aline Pieters (ouders van Nel K2S  en Tille 3A) neemt de 

fakkel over. Bedankt Jo voor de fijne samenwerking!  

Dit jaar zal er weer een bekend gezicht aansluiten. Koen Maes (papa van Noé K3G en Liv 4A),  had zijn 

activiteiten binnen het oudercomité stopgezet omwille van andere verplichtingen, maar he’s back again!  

Welkom Koen en Aline! 

Indien er mensen interesse hebben om ook aan te sluiten bij het oudercomité, mag je altijd een seintje 

geven. Als je enkel zin hebt om bij 1 of meerdere evenementen te helpen, kan je je altijd aansluiten bij 

de “Helpers van het oudercomité”. Hoe meer helpers, hoe liever! Veel helpende handen maken licht 

werk! Bij interesse mag je je telefoonnummer doorgeven, dan kan je de andere helpers in het 

WhatsApp-groepje vergezellen. Beslis je liever last minute of je wil helpen, kan dat ook, want we zullen 

opnieuw een helpersformulier doorsturen bij de organisatie van een evenement.  

Dit jaar zullen we centjes inzamelen om voor onze kleuters een nieuw speeltoestel te voorzien. Hoe en 

wat dit juist zal worden, wordt momenteel verder onderzocht door de kleuterjuffen en meester Yannick. 

Binnenkort volgt hier meer informatie over.  

Zoals de meesten al wel gezien hebben, is de herfstverkoop gestart. Dit jaar hebben we weer lekkere 

wafels, frangipannekes en brownies in de aanbieding. Voor de gezonde mensen onder ons hebben we 

appels en appelsap. En uiteraard is er een heel assortimentje voorzien voor de wijnliefhebbers.  

Maak zeker reclame bij familie en vrienden en deel zoveel mogelijk om sociale media. Alvast bedankt 

hiervoor! Bestellen kan via www.mariaschoolgrobbendonk.be/webshop  

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! 

- Herfstverkoop – start 26 september  tot 12 oktober 2022 

- Afhaal herfstverkoop – vrijdag 21 oktober 2022 of zaterdag 22 oktober 2022 

- 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 

Als laatste wensen we jullie allen een fijne start van het nieuwe schooljaar toe! 

Namens het oudercomité, 

Fatima De Smedt 

Voorzitter 

fatimadesmedt@hotmail.be  -  0472 97 22 36  

http://www.mariaschoolgrobbendonk.be/webshop
mailto:fatimadesmedt@hotmail.be
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Kalender van de maand oktober 2022 

       

03-10-‘22 *LOKALE VERLOFDAG ! 

04-10-‘22 *Het 5de leerjaar bezoekt deze voormiddag op de parking van de Volle Vaart een  

  vrachtwagen om te leren over de DODE HOEK ! 

05-10-‘22 *DAG VAN DE LEERKRACHT ! 

*Vandaag luiden we de schoolbel extra lang voor de actie “SAVED BY THE BELL” ! 

* FRUITDAG: Vandaag proeven we heerlijke meloenen ! 

07-10-‘22 *Het klasje van juf Liesbet en juf Lotte trekt vandaag op wandeltocht naar de  

  Averegten. 

11-10-‘22 *Het 6de leerjaar neemt deel aan de bibactiviteit: “Online databanken” ! 

12-10-‘22 *EINDE van de HERFSTVERKOOP ! 

*ZWEMMEN voor de LAGERE SCHOOL ! 

* FRUITDAG: Vandaag proeven we heerlijke peren. 

14-10-‘22 *MILIEUDAG rond ENERGIE voor de lagere school ! 

*RAPPORT periode 1 voor de LAGERE SCHOOL. 

17-10-‘22 *De kinderen van de lagere school bezoeken vandaag de gemeentelijke bibliotheek ! 

18-10-‘22 *Het 5de en 6de leerjaar trekt vandaag op uitstap naar Gent ! 

*De kleuters van juf Greet en Sigrid bezoeken vandaag de gemeentelijke bibliotheek ! 

19-10-‘22 *Kinderen van het 3de en 4de leerjaar kunnen in de namiddag, indien gewenst,   

  deelnemen aan een voetbaltornooi 4 tegen 4 in Herenthout ! 

*PEDAGOGISCHE STUDIEDAG ! Onze kinderen slapen lekker uit ! 

20-10-‘22 *Vandaag om 9 uur doen we onze eerste brandevacuatieoefening van het schooljaar. 

21-10-‘22 *Het 4de leerjaar neemt deel aan de bibactiviteit: “Ontdek de bibliotheek en de  

  bibliotheekcatalogus”! 

* Afhalen van de bestelling van de herfstverkoop van 15.00 uur tot 17.00 uur in de 

   turnzaal van de school. 

22-10-‘22 * Afhalen van de bestelling van de herfstverkoop van 10.00 uur tot 12.00 uur in de 

   turnzaal van de school. 

26-10-‘22 * FRUITDAG: Vandaag proeven we heerlijke bananen. 

* Openklasdag bij onze jongste kleuters. We stellen ons klasje open  van 9 tot 12  

   uur voor  kleuters die mogen starten in het huidige of in het volgende schooljaar! 

28-10-‘22 *Onze kleuters verwennen vandaag de OUDERS en GROOTOUDERS met hun  

  GROOTOUDERFEEST !  (in de voormiddag)  

*Om 13.30 uur hebben we met de lagere school een viering voor onze grootouders in de  

   kerk van Grobbendonk. 

*Om 15 uur eindigt de school en start de HERFSTVAKANTIE ! 

 

 

 

 

 

 


